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1

Uvod in vsebinski okvir študije

Javni sektor definiramo kot skupek organizacij, ki opravljajo javne funkcije - izvajajo upravno
- politični proces (oblastni del javnega sektorja) in zagotavljajo javne službe oziroma javne
storitve (servisni del javnega sektorja). Te organizacije delujejo v javnem interesu,
zadovoljujejo javne potrebe. Pravne osebe, ki delujejo v javnem sektorju (v nasprotju s
pravnimi osebami zasebnega prava), imenujemo pravne osebe javnega prava in se
financirajo iz javnih sredstev. Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga
sestavljajo proračunski uporabniki (državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne
agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti).
Plačni sistem javnega sektorja zajema skoraj 3.000 proračunskih uporabnikov in več kot
170.000 zaposlenih v javnem sektorju, za plače katerih se na letni ravni namenjajo več kot 4
milijarde evrov. Urejen je z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki določa
temeljna in enotna pravila delovanja plačnega sistema ter enotno metodologijo
obračunavanja in izplačevanja plač za vse dejavnosti javnega sektorja. Temeljna načela
plačnega sistema so enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in
funkcijah, transparentnost in stimulativnost plač. Plačni sistem javnega sektorja temelji na
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in na njegovi podlagi sprejetih predpisih ter
kolektivnih pogodbah.
Konec leta 2016 sta se vladna in sindikalna stran v Dogovoru o ukrepih na področju stroškov
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16: v nadaljevanju: Dogovor)
dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede
vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, in sicer na delovnih mestih, ki
so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih
oseb. Dne 29.8.2017 so bili v Uradnem listu RS, št. 46/17 objavljeni aneksi h kolektivnim
pogodbam in uredbi, s katerimi so bili na zgoraj navedenih delovnih mestih odpravljene
anomalije pri vrednotenju delovnih mest in nazivov. Skladno z osmim odstavkom IV. točke
Dogovora je tako pripadal javnim uslužbencem, ki so bili zaradi odprave anomalij uvrščeni
višje, poračun plače od določenih datumov pravice do izplačila. Javni uslužbenci na delovnih
mestih, ki so bila pred spremembo uvrstitve zaradi odprave anomalij uvrščena do vključno
26. (izhodiščnega) plačnega razreda, so pridobili pravico do izplačila višje plače s 1. julijem
2017. Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so bila pred spremembo uvrstitve zaradi
odprave anomalij uvrščena nad 26. (izhodiščnim) plačnim razredom, pa so pridobili pravico
do izplačila višje plače s 1. oktobrom 2017. S 1. julijem 2017 oziroma s 1. oktobrom 2017 so
pridobili pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili premeščeni
1
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oziroma so sklenili pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, pod pogojem, da je novo
delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem
opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, in da so se premestili oziroma so sklenili
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Pravica do izplačila višje plače pa ni veljala
za javne uslužbence, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novem delovnem mestu.
Vladna in sindikalna stran sta se v okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov
javnega sektorja dogovorili za spremembe glede plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju. Predstavniki vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja so dne 3. decembra
2018 podpisali stavkovne sporazume, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem
sektorju ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so bili objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 80/18. Skladno z navedenimi akti, s katerimi se delovna mesta in nazivi
v javnem sektorju uvrščajo v plačne razrede (13. člen ZSPJS) so se povišale uvrstitve delovnih
mest in nazivov. Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v
letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta,
ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno
tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, so se praviloma uvrstila za 2 plačna razreda
višje. Delovna mesta, ki so bila uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem
razredu, in za katera se kot pogoj za zasedbo delovnega mesta zahteva specializacija,
magisterij znanosti in doktorat, pa so se praviloma uvrstila za 3 plačne razrede višje. Dodatno
so se za še en plačni razred višje uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo
anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in iz naslova odprave anomalij pri
uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju do 26. plačnega razreda v letu 2017
niso bila uvrščena v višji plačni razred (javni uslužbenci na teh delovnih mestih sedaj
pridobijo torej za dva plačna razreda višjo plačo). Izjemo predstavljajo tudi delovna mesta
pooblaščenih uradnih oseb (plačne podskupine C3, C4, C5 ter delovna mesta pravosodnih
policistov, pristaniških nadzornikov in občinskih redarjev iz plačne podskupine C6), ki so se
ne glede na zgoraj navedeno večinsko pravilo glede višjih uvrstitev v plačne razrede, uvrstila
za 1 plačni razred višje od uvrstitve, določene v Kolektivni pogodbi za državno upravo,
uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je veljala do
vključno 7. 12. 2018. Povišanje plač je bilo oziroma bo praviloma izvedeno v pasovnih dvigih.
Javni uslužbenci so pridobili pravico do izplačila višje plače postopno glede na uvrstitev
delovnega mesta pred spremembo uvrstitve, in sicer na naslednji način:
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a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja tisti nad 26. PR,
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj
VIII.
1.1 Cilji študije
Cilj študije je proučiti učinke in podati temeljne značilnosti sprememb plačnega sistema v
javnem sektorju, ki so bile uveljavljene v obdobju zadnjih dveh let (2018 in 2019), in sicer
vpliv le-teh na konkretne osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.
Izdelali smo primerjalno analizo osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev med
plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami, tarifnimi razredi ali skupinami delovnih mest.
Predmet proučevanja so predvsem osnovne plače po Zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS), saj je študija usmerjena na uvrščanje zaposlenih v plačne
razrede javnih uslužbencev in tudi funkcionarjev, ki predstavljajo osnovne plače zaposlenih v
javnem sektorju.
Da bi preverjali učinke uveljavljenih sprememb plačnega sistema v navedenem obdobju, smo
primerjali rezultate proučevanja ločeno po posameznih letih, in sicer:




stanje v letu 2017, ki predstavlja izhodiščno stanje,
stanje v letu 2018 in
stanje v letu 2019.

V študiji smo se usmerili predvsem na naslednje:


Proučevali smo distribucijo zaposlenih po njihovih osnovnih plačah - plačnih razredih,
kjer smo se usmerili predvsem na primerjavo učinkov uveljavitve sprememb plačnega
sistema med tarifnimi razredi.



Ugotavljali smo povprečne osnovne plače zaposlenih – torej povprečne plačne
razrede zaposlenih na istovrstnih delovnih mestih glede zahtevnosti (TR) po plačnih
podskupinah. Tu smo se usmerili predvsem na ugotavljanje učinkov uveljavitve
sprememb plačnega sistema, ki se odražajo v letu 2019 glede na izhodiščno leto
2017, primerjalno med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami.



Za končno stanje – leto 2019, smo izdelali primerjavo relevantnih skupin zaposlenih z
ugotavljanjem razponov osnovnih plač In povprečnih plačnih razredov zaposlenih po
plačnih podskupinah.
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2

Definicije pojmov

V tem poglavju prikazujeva definicije nekaterih pojmov, ki so uporabljeni v študiji.

2.1 Javni sektor
Javni sektor po tem zakonu sestavljajo:


državni organi in samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne
skupnosti),



javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter



druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna
lokalne skupnosti.

Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv
država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu.
2.2 Javni uslužbenec
Javni uslužbenec je zaposleni, razen funkcionarja, ki sklene delovno razmerje v javnem
sektorju.

2.3 Funkcionar
Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami,
osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo ali
imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) ali
predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot
funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti.

2.4 Uporabnik proračun
Uporabniki proračuna so državni organi in lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi,
javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni
uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
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2.5 Plačne skupine in plačne podskupine
Plačno skupino sestavljajo funkcije oziroma delovna mesta in nazivi značilni za dejavnost
oziroma istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih. Plačna skupina se glede na skupne
značilnosti funkcij, delovnih mest in nazivov deli na plačne podskupine.

Plačne skupine in plačne podskupine so:

Plačne skupine

Plačne podskupine

A – Funkcije v državnih organih in lokalnih
skupnostih

A1 – Predsednik republike in funkcionarji
izvršilne oblasti
A2 – Funkcionarji zakonodajne oblasti
A3 – Funkcionarji sodne oblasti
A4 – Funkcionarji v drugih državnih organih
A5 – Funkcionarji v lokalnih skupnostih

B – Poslovodni organi pri uporabnikih
proračuna

B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki

C – Uradniški nazivi v državni upravi in v
upravah lokalnih skupnosti ter v drugih
državnih organih

C1 – Uradniki v drugih državnih organih C2
– Uradniki v državni upravi, upravah
pravosodnih organov in upravah lokalnih
skupnosti
C3 – Policisti
C4 – Vojaki
C5 – Uradniki finančne uprave
C6 – Inšpektorji, pravosodni policisti in
drugi uradniki s posebnimi pooblastili
C7 – diplomati

D – Delovna mesta na področju vzgoje,
izobraževanja

D1 – Visokošolski učitelji in visokošolski
sodelavci
D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol,
srednješolski in osnovnošolski učitelji in
drugi strokovni delavci
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Plačne skupine

Plačne podskupine
D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v
vrtcih

E – Delovna mesta na področju zdravstva

E1 – Zdravniki in zobozdravniki
E2 – Farmacevtski delavci
E3 – Medicinske sestre in babice
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni
sodelavci

F – Delovna mesta na področju socialnega
varstva

F1 – Strokovni delavci

G – Delovna mesta na področju kulture in
informiranja

G1 – Umetniški poklici

H – Delovna mesta in nazivi na področju
znanosti

H1 – Raziskovalci

I – Delovna mesta v javnih agencijah,
javnih skladih, drugih javnih zavodih in
javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih
uporabnikih proračuna

I1 – Strokovni delavci

J – Spremljajoča delovna mesta (velja za
ves javni sektor)

J1 – Strokovni delavci

F2 – Strokovni sodelavci

G2 – Drugi poklici na področju kulture in
informiranja

H2 – Strokovni sodelavci

J2 – Administrativni delavci
J3 – Ostali strokovno tehnični delavci

K – Delovna mesta na področju obvezne
socialne varnosti

K1 – strokovni delavci

Tabela 1: Plačne skupine in plačne podskupine javnih uslužbencev in funkcionarjev

V besedilu in v prikazih je plačna skupina poimenovana skrajšano s PS, plačna podskupina pa
s PPS.

6
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

2.6 Tarifni razred
Tarifni razredi (po 8. členu ZSPJS) so:
Tarifni
razred

Zahtevana izobrazba oziroma strokovna usposobljenost, ki je
praviloma potrebna za opravljanje delovnih nalog

Raven
izobrazbe

I.

- nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
- popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
- nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe

11001
11002
11003

II.

- popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe

12001

III.

- nižja poklicna izobrazba

13001

IV.

- srednja poklicna izobrazba

14001

V.

- srednja strokovna izobrazba
- srednja splošna izobrazba

15001
15002

VI.

- višja strokovna izobrazba
- višješolska izobrazba (prejšnja)

16101
16102

VII/1.

- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
- visokošolska strokovna izobrazba
- visokošolska univerzitetna izobrazba

16201
16202
16203
16204

VII/2.

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
- magistrska izobrazba

17001
17002
17003

VIII.

- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
- magisterij znanosti (prejšnji)
- državni pravniški izpit
- specializacija v zdravstvu

18101
18102

IX.

- doktorat znanosti (prejšnji)
- doktorat znanosti

18201
18202

Tabela 2: Tarifni razredi javnih uslužbencev in funkcionarjev
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2.7 Plačni razred javnega uslužbenca in funkcionarja
Plačni razred je del plačne lestvice, ki ima vrednost izraženo v nominalnem znesku.
Plačni razred javnega uslužbenca in funkcionarja osnovna plača je tisti del plače, ki ga
prejema javni uslužbenec ali funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali funkciji
za opravljeno delo v polnem delovnem času in za pričakovane rezultate dela v posameznem
mesecu. V osnovni plači je všteto tudi napredovanje javnega uslužbenca ali funkcionarja.

2.8 Podskupine proračunskih uporabnikov
Podskupine proračunskih uporabnikov predstavljajo šifracijo posameznega uporabnika
proračuna glede na njegovo dejavnost, in sicer:
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1.2.1. VLADNE SLUŽBE
1.2.2. MINISTRSTVA IN ORGANI V SESTAVI
1.2.3. UPRAVNE ENOTE
1.3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
2.1. OBČINE
2.2. KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DRUGE LOKALNE SKUPNOSTI
3.1. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN
ŠPORTA
3.10. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA MALEGA GOSPODARSTVA IN
TURIZMA
3.11. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI
3.15. AGENCIJE
3.2. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA ZDRAVSTVA
3.3. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
3.4. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA KULTURE
3.5. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
3.6. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA
3.7. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA
3.9. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S PODROČJA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
4.1. SKLADI IN DRUGI IZVAJALCI OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
4.2. JAVNI SKLADI NA RAVNI DRŽAVE
4.3. JAVNI SKLADI NA RAVNI OBČIN
6.1. SAMOUPRAVNE NARODNOSTNE SKUPNOSTI
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3

Podatkovna baza

Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in
številu zaposlenih v javnem sektorju določa obveznost posredovanja podatkov, določenih z
Uredbo (od Z621 do Z630) v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o
plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu:
ISPAP) vsem proračunskim uporabnikom. Pravilnik določa tudi obveznost posredovanja
podatkov o številu zaposlenih po posameznih virih financiranja v sistem ISPAP in
metodologijo štetja zaposlenih. S Pravilnikom je tako vzpostavljeno enotno zbiranje
podatkov preko sistema ISPAP.
Podatki, ki so se uporabili v študiji in ki se nanašajo na zaposlenost, delež zaposlitve,
zasedenost delovnih mest, nazivov in funkcij, plačni razred delovnega mesta, naziva oz.
funkcije, ter na osnovne plače – to je plačne razrede javnih uslužbencev in funkcionarjev,
smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. Ti podatki izhajajo iz podatkov, ki se nanašajo
na izplačilo plač za mesece:
•

januar 2017,

•

marec 2018 in

•

april 2019.

Zaradi racionalnosti v prikazih in komentarjih v nadaljevanju te študije uporabljamo le
letnice: kadar navajamo leto 2017 se podatek nanaša na januar 2017, kadar navajamo leto
2018 se stanje nanaša na marec 2018 in kadar navajamo leto 2019 se stanje nanaša na april
2019.
Zgoraj navedeni podatki so grupirani na nivo podskupine uporabnikov proračuna (torej ne za
vsakega zaposlenega posebej in tudi ne za vsakega uporabnika proračuna posebej) – iz njih je
razvidno število zaposlenih v okviru šifre podskupine uporabnikov proračuna glede na
delovno mesto, naziv oz. funkcijo in glede na ostale podatke, ki se nanašajo na izplačilo plač
teh zaposlenih (npr. plačni razred zaposlenega). Pripravljavec baze podatkov je opravil
določeno čiščenje podatkov (vključene so osebe, ki so v tem obdobju prejele znesek plače ali
nadomestila, torej da je vsota izplačil rednega dela -A, nadomestil –B in nadomestil v breme
delodajalca – G pozitivna vrednost, niso zajete osebe, ki delajo na javnih delih, ki delajo v
tujini, ipd.).
Tako pridobljene podatke smo dopolnili z našimi spremljajočimi rubrikami, ki omogočajo
filtriranje in grupiranje podatkov za namene te študije.
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Hkrati pa smo dobljene podatke dodatno očistili podatkov, za katere smo ocenili, da so
vprašljivi po kvaliteti oz. očitno nepopolni. Tako smo izključili podatke o zaposlenih, pri
katerih gre za očitno napačno ali manjkajočo šifro delovnega mesta, tarifni razred, ipd. ( s
tem dodatnim čiščenjem smo npr. izključili podatke za 592 zaposlenih iz januarja 2017).
Uporabljali smo bazo podatkov, ki je:
•

za leto 2019 vsebovala 40.372 vrstic podatkov za 187.835 zaposlenih,

•

za leto 2018 vsebovala 38.053 vrstic podatkov za 183.168 zaposlenih in

•
za leto 2017 vsebovala 37.373 vrstic podatkov za 179.593 zaposlenih (brez
upoštevanja deleža zaposlitve).
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4

Zaposlenost - javni uslužbenci in funkcionarji, vključeni v bazi

Zgoraj navedeni podatki o številu zaposlenih, vključenih v bazi, se razlikujejo od podatkov, če
pri tem upoštevamo tudi deleže zaposlitve javnih uslužbencev.
Določeno število javnih uslužbencev namreč ne opravlja dela na določenem delovnem mestu
ali pri določenem uporabniku proračuna v polnem delovnem času. Razlogov je lahko več –
zaposlitev za krajši delovni čas, delo na tim. kombiniranem delovnem mestu (npr. na dveh
delovnih mestih z določenim deležem zaposlitve na posameznem delovnem mestu), delo v
dveh zavodih z določenim deležem zaposlitve v posameznem zavodu, ipd.).

TR
brez
I
II
III
IV
V
VI
VII/1
VII/2
VIII
IX

PS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

2017
2018
2019
Št.
Št. zap. / Št.
Št. zap. / Št.
Št. zap. /
zaposl.
delež
zaposl.
delež
zaposl.
delež
335
334,5
343
343,0
344
344,0
287
276,0
265
255,8
282
273,2
10.096 8.898,0
10.381 9.126,6
10.618 9.323,7
2.801 2.550,9
2.821 2.557,9
2.888 2.608,9
11.587 10.801,3
11.423 10.612,4
11.437 10.609,5
44.889 43.021,9
45.710 43.675,2
41.505 39.490,2
8.470 7.831,1
8.394 7.759,8
12.548 11.942,7
26.697 25.451,0
27.761 26.423,0
29.081 27.700,1
60.854 55.407,3
62.887 57.251,3
64.972 59.349,3
6.562 6.277,7
6.753 6.436,2
6.931 6.599,2
7.015 4.669,2
6.430 4.635,8
7.229 5.055,1
2017
Št. Št. zap. /
zaposl.
delež
1.515 1.514,5
2.307 2.259,8
30.391 30.383,0
50.530 42.069,5
28.827 27.682,4
8.958 8.676,6
4.869 4.764,8
3.369 2.780,4
6.979 6.870,8
41.848 38.517,2

2018
Št. Št. zap. /
zaposl.
delež
1.513 1.513,0
2.338 2.292,0
30.439 30.433,6
50.801 42.794,1
30.153 28.859,1
9.266 8.943,8
5.066 4.967,5
3.497 2.851,2
4.928 4.802,9
42.742 39.217,2
2.425 2.402,4

2019
Št. Št. zap. /
zaposl.
delež
1.512 1.512,0
2.335 2.283,8
30.998 30.992,8
52.087 44.038,8
31.024 29.729,0
9.250 8.917,1
5.210 5.103,7
4.180 3.293,6
5.206 5.053,8
43.618 39.977,7
2.415 2.393,5

Tabela 3: Število zaposlenih po TR in PS glede na način upoštevanja deleža zaposlitve
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V gornji tabeli 3 prikazujemo razliko med obema podatkoma.
V bazi podatkov smo namreč razpolagali tudi s podatkom o deležu zaposlitve na določenem
delovnem mestu. Če pri številu zaposlenih upoštevamo tudi delež zaposlitve (število
zaposlenih preračunano na polno zaposlitev – torej na 100% delež zaposlitve), pridemo do
nekoliko drugačnih podatkov o zaposlenosti, kot sicer. Le-to prikazuje gornja tabela 3.
Pomembna razlika med obema podatkoma nastopa predvsem v TR IX (kjer razlika v letu
2019 znaša celo 30%), in tudi v TR II (kjer razlika znaša 12%). Če gledamo zaposlene po
plačnih skupinah, nastopa pomembna razlika v PS H (kjer razlika v letu 2019 znaša 21%), pa
tudi v PS D (kjer razlika znaša blizu 16%). Na teh področjih je torej zaposlenih največ javnih
uslužbencev, ki je v navedenih obdobjih opravljalo delo na določenem delovnem mestu v
zmanjšanem obsegu – torej v manjšem deležu zaposlitve od 100%.
Ocenjujemo, da je prikaz števila zaposlenih realnejši, če pri tem upoštevamo delež zaposlitve
(število zaposlenih preračunamo na polno – 100% zaposlitev), sicer se nam isti javni
uslužbenec lahko pojavi večkrat. Zato je pri vseh nadaljnjih podatkih in prikazih pri navedbah
o številu zaposlenih in pri izračunanih podatkih upoštevan delež zaposlitve (torej preračun
zaposlenih na 100% delež zaposlitve; zaradi preračuna je podatek prikazan na eno decimalno
mesto).
Torej je v nadaljevanju pri vseh obdelavah upoštevano naslednje število zaposlenih – z
upoštevanjem deleža zaposlitve:

Štev. zaposlenih / delež zaposl.
TR
2017
2018
2019
brez
334,5
343,0
344,0
I
276,0
255,8
273,2
II
8.898,0
9.126,6
9.323,7
III
2.550,9
2.557,9
2.608,9
IV
10.801,3
10.612,4
10.609,5
V
43.021,9
43.675,2
39.490,2
VI
7.831,1
7.759,8
11.942,7
VII/1
25.451,0
26.423,0
27.700,1
VII/2
55.407,3
57.251,3
59.349,3
VIII
6.277,7
6.436,2
6.599,2
IX
4.669,2
4.635,8
5.055,1
Skupaj
165.519,0 169.076,9 173.295,8
Tabela 4: Število javnih uslužbencev in funkcionarjev, vključenih v obdelavo
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Prav tako je potrebno poudariti, da je pri navedbah o številu zaposlenih vedno mišljen le
podatek o številu zaposlenih, ki so bili vključeni v bazo podatkov (torej lahko nastopa
določena razlika glede na dejansko število zaposlenih).

Spodnji graf prikazuje porazdelitev vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev glede na tarifne
razrede delovnih mest, ki jih zasedajo v proučevanem obdobju. Prikazani so deleži zaposlenih
(v %) v posameznem TR.
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Graf 1: Delež javnih uslužbencev in funkcionarjev po tarifnih razredih v obdobju 2017 - 2019

V obravnavanem obdobju je največji delež javnih uslužbencev in funkcionarjev zaposlenih na
delovnih mestih v tarifnem razredu VII/2. V letu 2017 je to 33,47 %, v letu 2018 pa 33,86 % in
v letu 2019 celo 34,25 % vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev. Sledijo jim zaposleni na
delovnih mestih v V. tarifnem razredu, ki predstavlja v letu 2017 (25,99 %) vseh javnih
uslužbencev in funkcionarjev, v letu 2018 (25,83 %) in v letu 2019 (22,79 %). Na delovnih
mestih v tarifnem razredu VII/1. je v bilo v letu 2017 uvrščenih 15,38 % vseh javnih
uslužbencev in funkcionarjev, v letu 2018 (15,63 %) in v letu 2019 pa 15,98 %. Na delovnih
mestih v IV. tarifni razred je bilo v letu 2017 uvrščenih 6,53 % vseh javnih uslužbencev in
funkcionarjev, v letu 2018 (6,28%) in leta 2019 (6,12 %). 5,38 % vseh javnih uslužbencev in
funkcionarjev je bilo v letu 2017 na delovnih mestih v II. tarifnem razredu, v letu 2018 ta
delež predstavlja 5,40 % vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev, medtem ko v letu 2019
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(5,38 %). Na delovnih mestih v ostalih tarifnih razredih je bilo v obdobju 2017 – 2019
uvrščenih manj kot 5 % vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev glede na posamezni tarifni
razred.

V nadaljevanju spodnji graf prikazuje delež zaposlenih oz. javnih uslužbencev ter
funkcionarjev glede na posamezne plačne skupine.
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Graf 2: Delež zaposlenih po plačnih skupinah v obdobju 2017 - 2019

V obravnavanem obdobju je največ, (25,42 % v letu 2017, 25,31 % v 2018 ter 25,41 % v letu
2019) javnih uslužbencev in funkcionarjev zaposlenih na delovnih mestih v plačni skupini D
(delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja). Sledijo delovna mestih plačne skupine J
(spremljajoča delovna mesta) na kateri je bilo v letu 2017 zaposlenih 23,27 % vseh javnih
uslužbencev in funkcionarjev, v letu 2018 (23,19 %) ter v letu 2019, 23,07 %. V plačni skupini
C (uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih
organih) je bilo v letu 2017 zaposlenih 18,36 % vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev, v
letu 2018 (18 %) in v letu 2019 (17,88 %) vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev. Glede na
delež zaposlenih vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev je na četrtem mestu plačna
skupina E (delovna mesta na področju zdravstva) v katero je vključenih 16,72 % vseh javnih
uslužbencev in funkcionarjev v letu 2017, v letu 2018 (17,07 %) ter v letu 2019 (17,16 %). Na
delovnih mestih na področju socialnega varstva (plačna skupina F) je bilo v letu 2017
zaposlenih 5,24 % vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev, v letu 2018 (5,29 %) ter v letu
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2019 (5,15 %). 4,15 % v letu 2017, 2,84 % (2018) ter 2,92 % (2019) predstavljajo javni
uslužbenci in funkcionarji na delovnih mestih v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih
zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna (plačana
skupina I). V plačni skupini G – delovna mesta na področju kulture in informiranja je bilo v
letu 2017 zaposlenih 2,88 % vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev, v letu 2018 (2,94 %)
in v letu 2019 (2,95 %) vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev. Delovna mesta in nazivi na
področju znanosti (plačna skupina H) so v letu 2017 predstavljala 1,68 % vseh javnih
uslužbencev in funkcionarjev, 1,69 % v letu 2018 ter 1,90 % v letu 2019. V plačno skupino B –
poslovodni organi pri uporabnikih proračuna, je bilo v letu 2017 zaposlenih 1,37 % vseh
javnih uslužbencev in funkcionarjev, v letu 2018 (1,36 %) in v letu 2019 (1,32 %). Najmanj
javnih uslužbencev in funkcionarjev je zaposlenih v plačnih skupinah A (funkcije v državnih
organih in lokalnih skupnostih) v letu 2017 (0,92 %), 0,89 % (2018) ter 0,87 % v letu 2019, ter
v plačni skupini K ( delovna mesta na področju obvezne socialne varnosti) v kateri v letu 2017
ni bilo zaposlenih javnih uslužbencev (le-ti so bili vključeni v PS I), v letu 2017 (1,42 %) ter v
letu 2019 (1,38 %) vseh javni uslužbencev in funkcionarjev.

Graf številka 3 v nadaljevanju prikazuje delež javnih uslužbencev in funkcionarjev po
podskupinah proračunskih uporabnikov (po dejavnosti uporabnikov proračuna).
Če analiziramo javne uslužbence in funkcionarje po podskupinah proračunskih uporabnikov
oz. po dejavnosti je največ javnih uslužbencev in funkcionarjev 36,61 % (2017) ter 36,85 %
(2019) zaposlenih na področju vzgoje, izobraževanja in športa. Drugo največjo dejavnost,
glede na delež zaposlenih javnih uslužbencev, predstavljajo zaposleni v zdravstvu in sicer
21,07% (2017) in 21,50 % (2019). Sledijo jim zaposleni na ministrstvih ter vladnih službah in
organih, ki predstavljajo 16,36 % (2017) in 15,73 % (2019) vseh javnih uslužbencev in
funkcionarjev. 7,55 % v letu 2017 ter 7,43 % javnih uslužbence v letu 2019 je zaposlenih v
socialno varstveni dejavnosti. V vseh ostalih dejavnostih, ki so razvidne v grafu št. 3 je
zaposlenih po manj kot 5 % od vseh javnih uslužbencih.
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5

Razporeditev zaposlenih po osnovnih plačah (plačnih razredih javnih
uslužbencev in funkcionarjev) – primerjalno po letih 2017, 2018 in 2019

V nadaljevanju podajamo analizo javnih uslužbencev in funkcionarjev glede na plačne
razrede, primerjalno za obdobje 2017 - 2019. Pri tem so javni uslužbenci in funkcionarji
prikazani v 3 sklopih:
1. plačna skupina A – funkcionarji,
2. plačna skupina B – poslovodni delavci in,
3. plačne skupine od C do K, prikazane po posameznih tarifnih razredih.

5.1 Plačna skupina A – funkcionarji
V plačno skupino A uvrščamo funkcionarje v državnih organih in lokalnih skupnostih. V PS A
je sicer 5 plačnih podskupin in sicer: A1 – predsednik republike in funkcionarji izvršilne
oblasti; A2 – funkcionarji zakonodajne oblasti; A3 – funkcionarji sodne oblasti; A4 –
Funkcionarji v drugih državnih organih ter A5 – funkcionarji v lokalnih skupnostih.
Spodnji graf prikazuje delež funkcionarjev po posameznih plačnih razredih v proučevanem
obdobju.
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Graf 4: Delež funkcionarjev po plačnih razredih
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V letu 2017 je največ funkcionarjev iz plačne skupine A bilo uvrščenih v 51. PR (11,29 %).
Prav tako v letu 2018 in sicer 11.24 %. V letu 2019 pa se delež funkcionarjev uvrščenih v 51.
PR zniža in sicer na 9,85 % vseh funkcionarjev plačne skupine A, v tem letu je največ
zaposlenih (11,18 %) vseh funkcionarjev v obravnavani plačni skupini uvrščenih v 49. PR,
vendar pa se hkrati zvišuje delež zaposlenih v nekaterih višjih PR (npr. 52. in 57. PR).

5.2 Plačna skupina B –poslovodni delavci

V plačno skupino B so uvrščeni poslovodni organi pri uporabnikih proračuna in sicer
ravnatelji, direktorji in tajniki.

Spodnji graf prikazuje delež javnih uslužbencev v tej PS po posameznih plačnih razredih v
proučevanem obdobju.
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Graf 5: Delež javnih uslužbencev plačne skupine B po plačnih razredih
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V letu 2017 je največ zaposlenih javnih uslužbencev iz plačne skupine B bilo uvrščenih v 46.
PR (15,53 %), večji delež (nad 10%) je bil zabeležen tudi v 47. in 48. PR. V letu 2018 in 2019
beležimo pomemben premik distribucije v višje PR, saj najvišje deleže zaposlenih (nad 10%)
beležimo v 48., 49., 50. in 51. PR.

5.3 Zaposleni v plačnih skupinah od C do K – po tarifnih razredih
V nadaljevanju smo proučevali razporeditev zaposlenih javnih uslužbencev skupaj za plačne
skupine od C do K, vendar po posameznih tarifnih razredih od I. do IX. Ob tem je potrebno
poudariti, da so v obdelavah upoštevani vsi zaposleni, torej tudi pripravniki, zaradi česar se,
sicer v manjših deležih, pojavljajo tudi zaposleni v relativno nižjih PR.
5.3.1 Tarifni razred I.
Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačne skupine C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v I. tarifni razred, glede na plačne razrede po letih 2017 - 2019.
Zaposleni javni uslužbenci v I. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera se zahteva
nepopolna ali popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe ali nepopolna višja stopnja
osnovnošolske izobrazbe. Število zaposlenih na teh delovnih mestih je relativno majhno (cca.
270 javnih uslužbencev).
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Graf 6: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR I
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V letu 2017 je bilo največ zaposlenih javnih uslužbencev v plačni skupini C do K in tarifnem
razredu I. umeščenih v 6. PR, to predstavlja 15,71 % vseh javnih uslužbencev plačne skupine
C do K v tarifnem razredu I. 13,04 % vseh javnih uslužbencev plačne skupine C do K v
tarifnem razredu I. se je nahajajo v 14. PR. V 8. PR je bilo umeščenih 11,68 %, v 12. PR 10,87
% ter v 11. PR 11,55 % vseh javnih uslužbencev plačne skupine C do K v tarifnem razredu I.
Največ zaposlenih javnih uslužbencev v plačni skupini C do K in tarifnem razredu I. v letu
2018 je bilo umeščenih v 10. PR, to predstavlja 18,60 % vseh javnih uslužbencev plačne
skupine C do K v tarifnem razredu I. 13,68 % vseh javnih uslužbencev plačne skupine C do K v
tarifnem razredu I. se je nahajajo v 18. PR. V 12. PR je bilo umeščenih 11,98 %, v 15. PR 10,46
% ter v 17. PR 9,58 % vseh javnih uslužbencev plačne skupine C do K v tarifnem razredu I.
V letu 2019 je bilo največ zaposlenih javnih uslužbencev v plačni skupini C do K in tarifnem
razredu I. umeščenih v 11. PR, to predstavlja 20,68 % vseh javnih uslužbencev plačne skupine
C do K v tarifnem razredu I. 13,91 % vseh javnih uslužbencev plačne skupine C do K v
tarifnem razredu I. se je nahajajo v 21. PR. V 18. PR je bilo umeščenih 13,91 %, v 15. PR 11,17
% ter v 16. PR 9,88 % vseh javnih uslužbencev plačne skupine C do K v tarifnem razredu I.
Torej se uvrstitev teh zaposlenih v I. TR v letu 2018, še bolj pa v letu 2019, pomembno
premaknila v višje plačne razrede.
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5.3.2 Tarifni razred II.
Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačne skupine C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v II. tarifni razred, glede na plačne razrede po letih 2017 – 2019.
Zaposleni javni uslužbenci v II. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera se
zahteva popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe.
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Graf 7: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR II.

Iz grafa št. 7 je razvidno, da je bilo v letu 2017 največ zaposlenih javnih uslužbencev v plačni
skupini C do K in tarifnem razredu II. umeščenih v 7. PR, to predstavlja 14,77 % vseh javnih
uslužbencev plačne skupine C do K v tarifnem razredu II. 12,12 % vseh javnih uslužbencev
plačne skupine C do K v tarifnem razredu II. se je nahajajo v 9. V letu 2018 je bilo največ
zaposlenih umeščenih v 10. PR (16,97 %) sledijo pa zaposleni v 12. PR in sicer 12,86 % vseh
javnih uslužbencev plačne skupine C do K v tarifnem razredu II. Leto 2019 ponovno prinese
zvišanje plačnega razreda javnih uslužbencev v tarifnem razredu II, saj jih je največ (17,24 %)
umeščenih v 11. PR ter 12,10 % v 13. PR, v 7. PR pa ni več zaposlenih.
Torej se uvrstitev teh zaposlenih v II. TR v letu 2018, še bolj pa v letu 2019, pomembno
premaknila v višje plačne razrede.
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5.3.3 Tarifni razred III.
Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačne skupine C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v III. tarifni razred, glede na plačne razrede po letih 2017 – 2019.
Zaposleni javni uslužbenci v III. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera se
zahteva nižja poklicna izobrazba.
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Graf 8: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR III.

Iz grafa številka 8 lahko razberemo, da je bilo v letu 2017 največ zaposlenih javnih
uslužbencev v plačni skupini C do K in tarifnem razredu III. umeščenih v 10. PR, kar
predstavlja 14,17 % vseh javnih uslužbencev plačne skupine C do K v tarifnem razredu III,
preko 12% delež je ugotovljen tudi v 11. in 12. PR. Leta 2018 beležimo največ zaposlenih
javnih uslužbencev v tarifnem razredu III. umeščenih v 14. PR (17,39 %) in 13. PR (preko
13%). V letu 2019 pa po deležu zaposlenih izstopa 15. PR (17,28%).
Iz grafa je razviden pomemben premik krivulje distribucije zaposlenih v višje PR v letu 2018,
še bolj pa v letu 2019.

5.3.4 Tarifni razred IV.
Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačne skupine C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v IV. tarifni razred, glede na plačne razrede po letih 2017 – 2019.
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Zaposleni javni uslužbenci v IV. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera se
zahteva srednja poklicna izobrazba.
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Graf 9: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR IV.

Zgornji graf nam prikazuje, da je bilo v letu 2017 največ zaposlenih javnih uslužbencev v
plačni skupini C do K in tarifnem razredu IV. umeščenih v 16. PR, kar predstavlja 13,81 % vseh
javnih uslužbencev plačne skupine C do K na delovnem mestu v tarifnem razredu IV. Sledijo
zaposleni v 20. PR, ki predstavljajo 10,14 % obravnavane populacije. 9,77% zaposlenih javnih
uslužbencev v plačnih skupinah C do K in tarifnem razredu IV. pa zaseda 23. PR.
Leta 2018 beležimo največ zaposlenih javnih uslužbencev v tarifnem razredu IV. umeščenih v
18. PR (15,93 %). 1.198 javnih uslužbencev, kar predstavlja 11,29 % vseh zaposlenih javnih
uslužbencev v plačnih skupinah C do K in tarifnem razredu IV. je bilo uvrščenih v 16. PR, 9 %
le-teh pa je bilo umeščenih v 25. PR.
Za leto 2019 ugotavljamo, da je največ zaposlenih javnih uslužbencev v plačnih skupinah C
do K in tarifnem razredu IV. umeščenih v 19. PR (15,36 %). 1.150 javnih uslužbencev, kar
predstavlja 10,84 % vseh zaposlenih javnih uslužbencev tarifnem razredu IV., zaseda 17. PR.
9,45 % le-teh pa je umeščenih v 27. PR.
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5.3.5 Tarifni razred V.
Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačne skupine C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v V. tarifni razred, glede na plačne razrede po letih 2017 – 2019.
Zaposleni javni uslužbenci v V. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera se
zahteva srednja strokovna ali splošna izobrazba.
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Graf 10: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR V.

Iz gornjega grafa je razviden določen premik krivulje distribucije zaposlenih v višje PR v letu
2018, še bolj pa v letu 2019. V letu 2017 so bili PR z višjim deležem zaposlenih od 19. do 30.
PR, v letu 2019 pa so PR z višjim deležem zaposlenih od 22. do 33. PR.

Obseg teh zaposlenih v javnem sektorju je velik, prav tako tudi število delovnih mest tega
tarifnega razreda, zato je tudi distribucija zaposlenih po PR dokaj razdrobljena.
Ob upoštevanju le tistih PR, v katere je uvrščeno več kot 5% vseh zaposlenih javnih
uslužbencev plačne skupine C do K, ki so uvrščeni na delovna mesta v V. tarifni razred (kar
skupaj predstavlja cca. 82% teh zaposlenih), so deleži teh zaposlenih v najbolj množičnih PR
naslednji:
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2017

19

8,19%

20

6,00%

21

7,68%

9,45%

22

6,82%

6,25%

10,03%

23

6,72%

9,19%

6,39%

24

6,44%

6,60%

9,30%

25

6,73%

6,97%

6,79%

26

7,22%

6,51%

6,65%

27

6,74%

6,98%

6,13%

28

6,82%

7,56%

6,10%

29

6,94%

6,65%

6,02%

30

6,06%

6,77%

6,60%

31

6,96%

5,65%

32

5,36%

7,27%

33

2018

2019

5,64%

Tabela 5: Najbolj množični PR javnih uslužbencev v V. TR
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5.3.6 Tarifni razred VI.
Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačnih skupin C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v VI. tarifni razred, glede na plačne razrede po letih 2017 – 2019.
Zaposleni javni uslužbenci v VI. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera se
zahteva višja strokovna ali višješolka izobrazba (prejšnja).
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Graf 11: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR VI.

Zgornji graf nam prikazuje, da je bilo v letu 2017 največ zaposlenih javnih uslužbencev v
plačnih skupinah C do K in tarifnem razredu VI. umeščenih v 28. PR, kar predstavlja 10,54 %
vseh javnih uslužbencev plačnih skupin C do K, ki so na delovnem mestu v tarifnem razredu
VI. Sledijo zaposleni v 31. PR, ki predstavljajo 9,57 % zaposlenih na delovnem mestu v VI.
tarifnem razredu in plačni skupini C do K.
Leta 2018 beležimo največ zaposlenih javnih uslužbencev v plačnih skupinah C do K in
tarifnem razredu VI v 30. PR (10,10 %). 9,28 % vseh zaposlenih javnih uslužbencev v tarifnem
razredu IV. zaseda 29. PR.
V letu 2019 je največ zaposlenih javnih uslužbencev v plačnih skupinah C do K in tarifnem
razredu VI. umeščenih v 33. PR (10,53 %). 9,11 % vseh zaposlenih javnih uslužbencev v
tarifnem razredu IV. pa zaseda 35. PR.
Torej se uvrstitev teh zaposlenih v VI. TR v letu 2018, še posebno pa v letu 2019, pomembno
premaknila v višje plačne razrede.
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5.3.7 Tarifni razred VII/1.
Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačnih skupin C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v VII/1. tarifni , glede na plačne razrede po letih 2017 – 2019.
Zaposleni javni uslužbenci v VII/1. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera se
zahteva specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba
(prejšnja), visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba.
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Graf 12: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR VII/1.

V tarifnem razredu VII/1. v letu 2017 ugotavljamo, da 69 % javnih uslužbencev plačnih skupin
C do K zaseda plačne razrede od 30. do 38. in sicer: 30. PR (9,03 %, kar predstavlja 2.297
javnih uslužbencev na teh delovnih mestih), 31. PR (6,15 %, kar predstavlja 1.565 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 32. PR (8,72 %, kar predstavlja 2.219 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 33. PR (8,55 %, kar predstavlja 2.176 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 34. PR (8,65 %, kar predstavlja 2.203 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 35. PR (6,70 %, kar predstavlja 1.706 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 36. PR (7,05 %, kar predstavlja 1.795 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 37. PR (5,63 %, kar predstavlja 1.432 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih) in v 38. PR (8,48 %, kar predstavlja 2.158 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih).
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Podatki v letu 2018 so primerljivi z letom 2017, medtem ko je v letu 2019 zaznan premik v
nekoliko višje PR, saj znaša višji delež javnih uslužbencev na delovnih mestih v tarifnem
razredu VII/1. v plačnih razredih od 31. do 39. in sicer: 31. PR (9,12 %, kar predstavlja 2.526
javnih uslužbencev na teh delovnih mestih), 32. PR (5,75 %, kar predstavlja 1.592 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 33. PR (7,47 %, kar predstavlja 2.070 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 34. PR (7,65 %, kar predstavlja 2.119 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 35. PR (8,38 %, kar predstavlja 2.320 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 36. PR (6,03 %, kar predstavlja 1.671 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 37. PR (6,84 %, kar predstavlja 1.894 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih), 38. PR (5,38 %, kar predstavlja 1.489 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih) in v 39. PR (8,21 %, kar predstavlja 2.276 javnih
uslužbencev na teh delovnih mestih).
5.3.8 Tarifni razred VII/2.
Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačnih skupin C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v VII/2. tarifni razred, glede na plačne razrede po letih 2017 –
2019. Zaposleni javni uslužbenci v VII/2. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera
se zahteva specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna
izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba.
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Graf 13: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR VII/2.
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Tarifni razred VII/2 predstavlja najbolj številčni tarifni razred v javnem sektorju v katerega je
bilo umeščenih 53.144 javnih uslužbencev v letu 2017 in 57.059 v letu 2019.
Iz grafa je razvidno, da je bilo v letu 2017 največ zaposlenih na delovnih mestih, ki so
uvrščena v VII/2. tarifni razred v 40. plačnem razredu (15,12 %), prav tako tudi v letu 2018
(14,48 %). Sledijo zaposlenih na delovnih mestih, ki so uvrščena v VII/2. tarifni razred v 30.
plačnem razredu v letu 2017 (8,32 %) ter v letu 2018 (8,84 %). Torej v letu 2018 ni prišlo do
bistvenih sprememb glede na leto 2017.
V letu 2019 pa je opazen dvig za 1 PR in sicer največ zaposlenih na delovnih mestih, ki so
uvrščena v VII/2. tarifni razred je v 41. plačnem razredu (15,24 %) sledijo pa zaposleni, ki
zasedajo 31. PR in sicer 9,93 % vseh javnih uslužbencev na delovnih mestih, ki so uvrščena v
VII/2. tarifni razred znotraj plačne skupine C do K.

5.3.9 Tarifni razred VIII.
Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačnih skupin C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v VIII. tarifni razred, glede na plačne razrede po letih 2017 – 2019.
Zaposleni javni uslužbenci v VIII. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera se
zahteva specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja), magisterij znanosti (prejšnji),
državni pravniški izpit ali specializacija v zdravstvu.
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Graf 14: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR VIII.
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V tarifnem razredu VIII ugotavljamo, da je bilo v letu 2017 največ (19,24 % vseh zaposlenih
javnih uslužbencev iz plačnih skupin od C do K) v 57. PR. V letu 2018 se odstotek zaposlenih v
57. PR dvigne na 39,95 % vseh zaposlenih na teh delovnih mestih. V letu 2019 pa se je delež
zaposlenih v 57. plačnem razredu več kot podvojil, glede na leto 2017, saj je v ta PR
uvrščenih 2.190 vseh zaposlenih javnih uslužbencev, ki so na delovnih mestih znotraj VIII.
tarifnega razreda, kar predstavlja 40 % vseh zaposlenih v tem tarifnem razredu. Tak trend je
pričakovan glede na dejstvo, da 57. PR predstavlja najvišji možni PR javnih uslužbencev iz teh
plačnih skupin.

5.3.10

Tarifni razred IX.

Spodnji graf prikazuje deleže zaposlenih javnih uslužbencev plačnih skupin C do K, ki so
uvrščeni na delovna mesta v IX. tarifni razred, glede na plačne razrede po letih 2017 – 2019.
Zaposleni javni uslužbenci v IX. tarifnem razredu zasedajo delovna mesta, za katera se
zahteva doktorat znanosti.
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Graf 15: Delež javnih uslužbencev od C do K po plačnih razredih – TR IX.

Zgornji graf nam prikazuje, da je bilo v letu 2017 največ zaposlenih javnih uslužbencev v
plačnih skupinah C do K in tarifnem razredu IX, umeščenih v 40. PR, kar predstavlja 16,27 %
vseh javnih uslužbencev v tarifnem razredu IX. Sledijo zaposleni v 43. PR, ki predstavljajo
30
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

9,43 % obravnavane populacije. 8,56 % zaposlenih javnih uslužbencev v plačnih skupinah C
do K in tarifnem razredu IX. pa zaseda 45. PR.
Leta 2018 beležimo podobne rezultate, kot v letu 2017 in sicer največ zaposlenih javnih
uslužbencev v plačnih skupinah C do K in tarifnem razredu IX je bilo umeščenih v 40. PR
(15,28 %). 452 javnih uslužbencev, kar predstavlja 9,81 % vseh zaposlenih javnih uslužbencev
v plačnih skupinah C do K in tarifnem razredu IX. zaseda 45. PR. 8,53 % le-teh pa je
umeščenih v 45. PR.
V letu 2019 ugotavljamo, da je največ zaposlenih javnih uslužbencev v plačnih skupinah C do
K in tarifnem razredu IX. umeščenih v 41. PR (14,27 %). 498 javnih uslužbencev, kar
predstavlja 9,9 % vseh zaposlenih javnih uslužbencev v tarifnem razredu IX, pa zaseda 46.
plačni razred.
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6

Povprečni plačni razredi javnih uslužbencev oz. funkcionarjev po tarifnih
razredih in plačnih podskupinah – primerjalno v letu 2017 in v letu 2019

V tem poglavju študije želimo prikazati učinke sprememb plačnega sistema, ki smo ga merili
s povprečnimi plačnimi razredi javnih uslužbencev in tudi funkcionarjev, izračunanimi za
plačne skupine oz. za plačne podskupine po tarifnih razredih. Povprečni plačni razred je
izračunan ponderirano – z upoštevanjem števila zaposlenih na posameznem plačnem
razredu.
Povprečni plačni razredi zaposlenih po navedenih skupinah so izračunani za leto 2017 in za
leto 2019, torej želimo prikazati učinke (razlike obeh podatkov) v dvoletnem obdobju.
Povprečni plačni razredi so v nadaljevanju prikazani:



za plačno skupino A (funkcionarji) in plačno skupino B (poslovodni delavci)
za javne uslužbence iz plačnih skupin od C do K, in sicer po tarifnih razredih in plačnih
podskupinah.

Kot spremljajoč podatek v grafih prikazujemo tudi število zaposlenih za posamezno
kategorijo opazovanja javnih uslužbencev. Le-ta služi za oceno relevantnosti podatka o
povprečnem PR, saj se pri majhnem številu zaposlenih postavlja vprašanje pomembnosti
podatka. Iz prikazov smo tudi izključili podatke za tiste kategorije opazovanja (npr. PPS v
določeni TR), v katerih je zaposlenih manj kot 5 javnih uslužbencev, saj menimo, da podatek
pri tako majhnem številu zaposlenih ne bi bil reprezentativen.
Tudi tu so v obdelavah upoštevani vsi zaposleni, torej tudi pripravniki, ki so v času
pripravništva uvrščeni v nižje PR.

6.1 Primerjava za plačno skupino A in B
Spodnji graf prikazuje povprečni plačni razred funkcionarjev, zaposlenih v plačni skupini A, in
javnih uslužbencev, zaposlenih v plačni skupini B, ter število zaposlenih v posamezni plačni
skupini.

32
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

55

30000

50
25000

45
40

PR JU

30

15000

25
20

10000

Štev. zaposl.

20000

35

15
10

5000

5
0

A

B

Povpr. PR JU
2017

53,26

48,07

Povpr. PR JU
2019

53,63

50,29

Št. zap. 2019

1512

2.283,8

0

Graf 16: Povprečni PR plačne skupine A in B

Graf številka 16 s stolpci prikazuje povprečni plačni razred zaposlenih javnih uslužbencev oz.
funkcionarjev v plačnih skupinah A in B. Iz grafa je razvidno, da se je zaposlenim v plačni
skupini A (1.512 opazovanih funkcionarjev) povprečni plačni razred dvignil za 0,37 plačnega
razreda iz 53,26. PR na 53,63. PR. V plačni skupini B pa lahko vidimo spremembo v višini 2,22
PR. in sicer iz povprečnega 48,07. PR na 50,29. PR. V plačni skupini B je bilo v letu 2019
opazovanih 2.283,8 javnih uslužbencev.

6.2 Primerjave za javne uslužbence v plačnih skupinah od C do K

6.2.1 Vsi javni uslužbenci po tarifnih razredih
Spodnji graf prikazuje število zaposlenih po tarifnih razredih v letu 2019 ter primerjavo
povprečnega plačnega razreda javnega uslužbenca v letu 2017 ter 2019 po posameznih
tarifnih razredih.
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Graf 17: Povprečni PR javnih uslužbencev plačne skupine C do K po TR

Iz grafa številka 17 lahko razberemo, da je največ zaposlenih javnih uslužbencev v plačnih
skupinah C do K zaposlenih na delovnih mestih v VII/2. tarifnem razredu. Zaposlenim na teh
delovnih mestih se je povprečni PR v proučevanem obdobju dvignil za 1,14 plačnega razreda
iz povprečnega 38,75 PR v letu 2017 na 39,89 PR v letu 2019. Po številu zaposlenih sledijo
delovna mesta, ki so uvrščena v tarifni razred V. Zaposlenim na teh delovnih mestih se je
povprečni razred v proučevanem obdobju dvignil za 2,44 plačnega razreda iz povprečnega
24,85 PR v letu 2017 na 27,29 PR v letu 2019. Tretja najbolj številčna skupina so delovna
mesta v tarifnem razredu VII/1. Zaposlenim na teh delovnih mestih se je povprečni razred v
proučevanem obdobju dvignil za 1,5 plačnega razreda iz povprečnega 34,43 PR v letu 2017
na 35,93 PR v letu 2019.
Iz gornjega prikaza izhaja, da se je povprečni PR javnih uslužbencev povišal več v nižjih TR,
kot pa v višjih TR.
Največ se je PR povišal zaposlenim na delovnih mestih v I. (kjer je tudi bistveno manj
zaposlenih kot v drugih TR) in v II. tarifnem razredu (za 5,85 oz. 3,83 PR), sledijo zaposleni v
III. tarifnem razredu, katerim se je povprečni PR v proučevanem obdobju povišal za 3,74 PR.
Nad 3 PR se je v povprečju dvignil PR tudi javnim uslužbencem v IV. in VI. TR. Najnižje
povišanje PR lahko razberemo v najštevilčnejšem tarifnem razredu in sicer v VII/2. TR, kjer se
je povprečni plačni razred povišal za 1,14 PR.
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6.2.2 Javni uslužbenci po plačnih podskupinah
6.2.2.1 Tarifni razred I in II

Spodnji graf prikazuje primerjavo povprečnega plačnega razreda javnega uslužbenca v letu
2017 ter 2019 po posameznih plačnih podskupinah v TR I in II.
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Graf 18: Povprečni PR JU v TR I in II po PPS

Zaposleni v teh dveh TR so zaposleni (skoraj izključno) le v plačni skupini J3.
Kot smo že navajali, je prišlo prav v teh dveh TR do najvišjega povišanja povprečnega PR
javnega uslužbenca. Povprečni PR zaposlenih v I. TR je v letu 2019 celo za malenkost presegel
povprečni PR javnih uslužbencev v II. TR. Vendar pa je v I. TR bistveno manj zaposlenih, kot v
II. TR.
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6.2.2.2 Tarifni razred III

Spodnji graf prikazuje število zaposlenih v tarifnem razredu III v določenih plačnih
podskupinah plačne skupine E, F, I in J v letu 2019 ter primerjavo povprečnega plačnega
razreda javnega uslužbenca v letu 2017 in 2019 po posameznih plačnih podskupinah.
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Graf 19: Povprečni PR JU v TR III po PPS

Zaposleni v tej TR imajo nadpovprečno rast povprečnega PR.
Javni uslužbenci tega TR so zaposleni na delovnih mestih na področju zdravstva (E) v PPS E2
in E4, na področju socialnega varstva (F) v PPS F2, na delovnih mestih v javnih agencijah,
javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih
uporabnikih proračuna (I) v PPS I1, ter na delovnih mestih v plačni skupini J v PPS J2 in J3.
Plačne podskupine E2 zaposluje farmacevtske delavce. Njihov povprečni plačni razred se je v
proučevanem obdobju dvignil za 3,23 plačnega razreda. Vendar je iz grafa razvidno, da je
bilo v letu 2019 v tej plačni podskupini na delovnem mestu v III. tarifnem razredu zaposleno
le 9 javnih uslužbencev, zato ta podatek ni pomembno signifikanten. To prav tako velja za
plačno podskupino I1, kjer je tudi zaposleno le 9 javnih uslužbencev.
V plačni podskupini E4 so zaposleni zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, v kateri je
bilo v letu 2019 zaposlenih 74 javnih uslužbencev znotraj obravnavanega tarifnega razreda.
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Izračunani povprečni plačni razred v letu 2017 in 2019 kaže, da so zaposleni v tej plačni
skupini v proučevanem obdobju v povprečju pridobili 4,39 plačnega razreda.
Strokovni sodelavci na področju socialnega varstva so zaposleni v plačni podskupini F2. V
tarifnem razredu III je bilo znotraj te plačne podskupine zaposlenih 269,7 javnih uslužbencev.
Tudi v tej plačni podskupini lahko iz grafa razberemo, da se je njihov povprečni plačni razred
dvignil za 3,16 plačne razrede.
Administrativni delavci, ki so zaposleni v različnih dejavnostih javnega sektorja oziroma
predstavljajo spremljajoča delovna mesta so umeščeni v plačno podskupino J2. V letu 2019
je bilo v III. tarifnem razredu 9 administrativnih delavcev. Povprečni plačni razred teh javnih
uslužbencev se je v proučevanem obdobju dvignil za 1,30 PR.
Zadnja plačna podskupina znotraj III. tarifnega razreda predstavljajo ostali strokovno tehnični
delavci plačne podskupine J3. V letu 2019 je bilo na teh delovnih mestih 2.230,2 javnih
uslužbencev. Tudi v tej plačni podskupini lahko iz grafa razberemo dvig plačnega razreda za
3,81 PR v proučevanem obdobju.

Povzamemo lahko, da so znotraj III. tarifnega razreda v proučevanih plačnih podskupinah in
v proučevanem obdobju 2017 – 2019 povprečni plačni razredi zaposlenih na teh delovnih
mestih različni, pri vseh pa so opazni dvigi plačnih razredov. Dvig je glede na obravnavane
plačne podskupine različen, skoraj pri vseh pa se je povprečni plačni razred dvignil za 3 do 4
plačne razrede, razen v plačni skupini J2, kjer se je povprečni plačni razred administrativnih
delavcev dvignil le za 1,30 plačnega razreda. Če izvzamemo plačne podskupine z zelo
majhnim številom zaposlenih lahko ugotovimo, da je povprečni PR v letu 2019 med plačnimi
podskupinami v veliki meri izravnan.

6.2.2.3 Tarifni razred IV.

Spodnji graf prikazuje primerjavo povprečnega plačnega razreda javnih uslužbencev v letu
2017 in 2019 po posameznih plačnih podskupinah v tarifnem razredu IV. Zaposleni tega TR
zasedajo delovna mesta v določenih plačnih podskupinah plačne skupine C, E, F, I in J.
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Graf 20: Povprečni PR JU v TR IV po PPS

Zgornji graf se nanaša na zaposlene na delovnih mestih znotraj tarifnega razreda IV, ki so
umeščena v plačno skupino C (uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih
skupnosti ter v drugih državnih organih), delovna mesta na področju zdravstva (E), delovna
mesta na področju socialnega varstva (F), delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih,
drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna (I)
ter določena spremljajoča delovna mesta, ki veljajo za celotni javni sektor (J).
V plačni podskupini C4 so zaposleni vojaki. V letu 2019 je bilo na delovnih mestih znotraj te
podskupine v IV. tarifni razred zaposlenih 683 javnih uslužbencev. Njihov povprečni plačni
razred je v letu 2017 predstavljal 22,03. PR, v letu 2019 pa se je njihov povprečni plačni
razred dvignil za 4,38 PR in sicer na 26,41. PR. Vendar pa je značilno, da je število zaposlenih
v tej PPS glede na leto 2017 bistveno upadlo (v letu 2017 jih je bilo preko 1.000).
Znotraj tarifnega razreda IV. je iz področja zdravstva (E) vključena plačna podskupina E2 –
farmacevtski delavci (v kateri je bilo v letu 2019 zaposlenih 33 javnih uslužbencev), E3 –
medicinske sestre in babice (v kateri je bilo v letu 2019 zaposlenih 443 javnih uslužbencev)
ter E4 – zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (v kateri je bilo v letu 2019 zaposlenih 62
javnih uslužbencev). Iz grafa lahko razberemo, da se je javnim uslužbencem v plačni
podskupini E2 povprečni plačni razred dvignil za 3,77 plačne razrede, in sicer iz povprečnega
plačnega razreda 20,94 v letu 2017 na povprečni 24,16. plačni razred v letu 2019. V plačni
podskupini E3 je v letu 2017 povprečni PR znašal 17,61. plačni razred, v letu 2019 pa se je
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povprečni plačni razred dvignil za 3,75 plačnega razreda, in sicer na 21,36 PR. Povprečni
plačni razred zdravstvenih delavcih in zdravstvenih sodelavcih v E4 pa se je iz leta 2017, ko
je znašal 20,29, v letu 2019 dvignil na 24,06. plačni razred.
Opredelitev plačne podskupine F2 je, da so na teh delovnih mestih zaposleni strokovni
sodelavci na področju socialnega varstva. V letu 2019 je bilo na teh delovnih mestih znotraj
IV. tarifnega razreda zaposlenih 3.259,7 javnih uslužbencev. Njihov povprečni plačni razred je
v letu 2017 znašal 17,74, v letu 2019 pa se je dvignil za 3,27 plačnih razredov in je znašal
povprečno 21,01 PR.
V plačni podskupini I1, kjer so zaposleni strokovni sodelavci na delovnih mestih v javnih
agencijah, javnih skladih in drugih javnih zavodih lahko iz grafa razberemo, da je bilo v letu
2019 145 zaposlenih javnih uslužbencev na teh delovnih mestih. Povprečni plačni razred
zaposlenih v letu 2017 je bil 18,73 PR, v letu 2019 pa se je dvignil za 1,39 plačnega razreda in
sicer znaša 20,12 PR.
Znotraj tarifnega razreda IV. lahko v plačnih podskupinah J1, J2 in J3 vidimo različno število
zaposlenih javnih uslužbencev na teh delovnih mestih. Največ pa jih je bilo v letu 2019
zaposlenih v plačni podskupini J3, ker so zaposleni strokovno tehnični delavci na
spremljajočih delovnih mestih, in sicer 5.760,7 javnih uslužbencev. V teh plačnih
podskupinah lahko iz grafa razberemo različno višino povprečnega plačnega razreda
zaposlenih, vsem tem plačnim podskupinam pa se je v obravnavanem obdobju povprečni
plačni razred zaposlenih dvignil med 2,97 in 3,47 plačnimi razredi.
Za zaposlene v TR IV torej izhaja, da se je v dvoletnem obdobju povprečni PR teh javnih
uslužbencev povišal v pomembnem obsegu.
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6.2.2.4 Tarifni razred V

Zaradi obsežnosti tega tarifnega razreda je grafični prikaz razdeljen na dva dela.
Spodnji graf 21 prikazuje povprečne PR v tarifnem razredu V v določenih plačnih
podskupinah plačne skupine C, D in E, primerjalno v letu 2017 in 2019.
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Graf 21: Povprečni PR JU v TR V po PPS – 1. del

Zgornji graf 21 se nanaša na javne uslužbence znotraj tarifnega razreda V na delovnih mestih
v plačnih podskupinah, ki so umeščena v plačno skupino C (uradniški nazivi v državni upravi
in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih), delovna mesta na področju
vzgoje in izobraževanja (D) ter delovna mesta na področju zdravstva (E).
V tem tarifnem razredu je na delovnih mestih v plačni skupini C različno število zaposlenih po
plačnih podskupinah. Znotraj te plačne skupine je največ zaposlenih v plačni podskupini C4 –
vojaki. Sledijo zaposleni v plačni podskupini C2 – uradniki v državni upravi, upravah
pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti, plačna podskupina C06 – inšpektorji,
pravosodni policisti in drugi uradniki s posebnimi pooblastili, C05 – cariniki ter C01- uradniki
v drugih državnih organih. Zaradi specifike, ki bo prikazana v nadaljevanju, je iz tega grafa
izključena plačna podskupina C3, ki bo prikazana v nadaljevanju. Zaposleni v plačnih
podskupinah C imajo različen povprečni plačni razred, ki je razviden v zgornji tabeli. Lahko pa
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ugotovimo, da se je zaposlenim na delovnih mestih v teh plačnih podskupinah povprečni
plačni razred dvignil za nekoliko iznad 3 plačne razrede.
Opredelitev plačne podskupine D2 je, da so na teh delovnih mestih zaposleni predavatelji
višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci. V letu
2019 je bilo na teh delovnih mestih znotraj V. tarifnega razreda zaposlenih 347,2 javnih
uslužbencev. Njihov povprečni plačni razred je v letu 2017 znašal 26,92 PR, v letu 2019 pa
29,21 PR. Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih so umeščeni v plačno podskupino D3.
Iz grafa lahko vidimo, da je bilo v letu 2019 na teh delovnih mestih zaposleno 5.746,6 javnih
uslužbencev. Njihov povprečni plačni razred je v letu 2017 znašal 21,49 PR, v letu 2019 pa
24,8 PR.
Na delovnih mestih na področju zdravstva lahko iz grafa razberemo, da je bilo v V. tarifnem
razredu v letu 2019 na delovnih mestih v plačni podskupini E2 zaposlenih 662,2
farmacevtskih delavcev, v E3 je bilo zaposlenih 8.551,4 medicinskih sester in babic tega TR,
ter 1.175,6 zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v PPS E4. Graf nam tudi
prikazuje, da se je povprečni plačni razred zaposlenih javnih uslužbencev v plačni podskupini
E2 dvignil za 2,69 PR, zaposlenim v plačni podskupini E3 za 3,12 ter zaposlenim na delovnim
mestih E4 za 2,57 PR.
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Zgornji graf 22 se nanaša na javne uslužbence znotraj tarifnega razreda V na delovnih mestih
v plačnih podskupinah, ki so umeščena v plačno skupino F (delovna mesta na področju
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socialnega varstva), delovna mesta na področju kulture in informiranja (G), delovna mesta v
javnih agencijah (I), spremljajoča delovna mesta (J) ter delovna mesta na področju obvezne
socialne varnosti (K).
V letu 2019 je bilo na delovnih mestih v tarifnem razredu V znotraj plačne podskupine F2
zaposlenih 9.908,6 strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva. Iz grafa lahko
razberemo, da se je njihov povprečni plačni razred v proučevanem obdobju dvignil iz 24,08.
plačnega razreda v letu 2017 na 27,51 povprečni PR v letu 2019, torej za 3,43 plačnih
razredov.
Povprečni plačni razred zaposlenih na delovnih mestih na področju kulture in informiranja v
plačnih podskupinah G1 in G2, ki zaposlujeta umetniške poklice in druge poklice na področju
kulture in informiranja se je v tej TR v proučevanem obdobju dvignil za 1,11 (G1) oz. 1,27
(G2) plačnega razreda.
V tarifnem razredu V. je bilo v letu 2019 kar 1.112,7 zaposlenih strokovnih delavcev na
delovnih mestih v javnih agencijah, javnih skladih in drugih javnih zavodih. Iz grafa lahko
vidimo, da je njihov povprečni plačni razred v letu 2017 znašal 23,96 PR, v letu 2019 pa 26,72
PR.
Pri spremljajočih delovnih mestih plačne skupine J lahko iz grafa razberemo, da je povprečni
plačni razred zaposlenih na teh delovnih mestih različen. Vidno pa je tudi, da se je
strokovnim delavcev (J1) in ostalim strokovno tehničnim delavcem (J3), ki so zaposleni na
delovnim mestih znotraj V. tarifnega razreda, povprečni plačni razred dvignil za 2,62 (J1) oz.
za 2,45 (J3) PR, medtem ko se je administrativnim delavcem (J2) povprečni plačni razred
dvignil za 3,35 PR.
Znotraj V. tarifnega razreda je bilo v letu 2019 zaposlenih tudi 541 strokovnih sodelavcev na
delovnih mestih iz področja obvezne socialne varnosti (K1), ki pa v letu 2017 še niso bili
razvrščeni v to plačno skupino, pač pa so bili sestavni del plačne skupine I.

6.2.2.5 Tarifni razred VI.

V tem tarifnem razredu je vključeno razmeroma manjše število zaposlenih. Vendar pa se
pojavlja v kar 8 plačnih skupinah. Zaradi večjega števila plačnih podskupin, ki so vključene v
VI. tarifni razred, je grafični prikaz razdeljen na dva dela.
V prvem prikazu (graf 23) so prikazani povprečni PR v tarifnem razredu VI v določenih plačnih
podskupinah plačne skupine C, D, E in F, primerjalno v letu 2017 in 2019.
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Graf 23: Povprečni PR JU v TR VI po PPS – 1. del

Iz prikaza (graf 23) smo, podobno kot v V. TR, izključili podatke za plačno podskupino C3, ki
bodo prikazani v nadaljevanju.
Kakor je razvidno iz grafov 23 in 24 je porast povprečnega PR med plačnimi podskupinami v
VI. TR dokaj različen. Najvišji porast (4,31 PR) beležimo v plačni podskupini C5 (uradniki
finančne uprave). Porast povprečnega PR v višini nad 3 PR beležimo tudi v plačnih
podskupinah C1, C6, J2 in C2.
Porast povprečnega PR izpod 3 PR, a več kot 2 PR, beležimo v petih plačnih podskupinah, in
sicer C4, F2, I1, J1 in J3.
Najnižjo rast povprečnega PR pa beležimo v plačni podskupini G2 (drugi poklici na področju
kulture in informiranja), kjer znaša 0,93 PR, in v plačni podskupini D2 (predavatelji višjih
strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci), kjer znaša le
0,82 PR.
Še nižjo rast (oz. celo znižanje) sicer beležimo pri plačni podskupini E4, vendar je v tej
podskupini vključeno v tem TR tako malo zaposlenih, da podatek ne predstavlja zakonitosti
(npr. dve novi zaposlitvi lahko bistveno vplivata na izračunan povprečni PR).
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Stopnje rasti povprečnega PR za plačno podskupino K1 ni možno ugotoviti, ker v tej
podskupini v letu 2017 še ni bilo zaposlenih (so bili sestavni del plačne podskupine I1).

Posebnost plačne podskupine C3 (policisti):
V obrazložitvah pri TR V in VI smo navedli, da smo iz prikazov izključili plačno podskupino C3.
Razlog je v tem, da se je v opazovanem dvoletnem obdobju bistveno spreminjalo število
zaposlenih v navedenih dveh TR.
Medtem, ko smo imeli v bazi podatkov za V. TR v letu 2017 vključenih 4.757 zaposlenih, jih je
bilo v letu 2019 le še 546. V VI. TR je situacija obratna – leta 2017 je bilo zaposlenih 578
delavcev, v letu 2019 pa kar 4.756 delavcev. Iz tega lahko sklepamo, da je v tem dvoletnem
obdobju cca. 4.200 zaposlenih v tej plačni podskupini prešlo iz V. TR v VI. TR.
Zato smo pri tej plačni podskupini združili zaposlene v V. TR in v VI. TR, ter ugotovili porast
povprečnega PR za oba TR skupaj, kar kaže naslednji graf 25.
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Iz prikaza je razvidno, da se je povprečni PR javnih uslužbencev V. in VI. TR v plačni
podskupini C3 povišal za 2,6 PR. Seveda pa se to povišanje ne nanaša le na tiste zaposlene, ki
so prešli iz V. v VI. TR, pač pa tudi na tiste zaposlene, ki so ostali v V. TR.

6.2.2.6 Tarifni razred VII/1

Tudi pri tem tarifnem razredu je zaradi obsežnosti grafični prikaz razdeljen na dva dela. V
prvem delu (graf 26) so prikazane podskupine iz plačnih skupin C – E, v drugem delu (graf 27)
so prikazane podskupine iz plačnih skupin F – K.
Spodnji graf 26 prikazuje za plačne skupine C, D E primerjavo povprečnega plačnega razreda
javnih uslužbencev v letu 2017 in 2019 po posameznih plačnih podskupinah. Torej se nanaša
na zaposlene na delovnih mestih, ki so umeščena v plačno skupino C (uradniški nazivi v
državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih), na delovnih
mestih na področju vzgoje in izobraževanja (D) ter delovnih mestih na področju zdravstva
(E).
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Graf 26: Povprečni PR JU v TR VII/1 – 1. del

Iz grafa lahko razberemo, da so v VII/1. tarifni razred vključene plačne podskupine C01 – C06.
Povprečni plačni razred teh javnih uslužbencev je različen, v vseh podskupinah pa lahko
opazimo dvig povprečnega plačnega razreda. Največ, za 3,84 PR, se je povprečni plačni
razred dvignil policistom (plačna podskupina C3). Najmanj, za 1,28 PR pa se je povprečni
plačni razred dvignil uradnikom v državni upravi, upravah pravosodnih organov in upravah
lokalnih skupnosti (C02).
Na področju vzgoje in izobraževanja so v VII/1. tarifni razred umeščena delovna mesta
plačnih podskupin D2 – predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski
učitelji in drugi strokovni delavci, katerih povprečni plačni razred se je v obravnavanem
obdobju dvignil za 1,12 plačnega razreda. Vzgojiteljem in ostalim strokovnim delavcem v
vrtcih (D3) pa se je povprečni plačni razred v proučevanem obdobju zvišal za 1,17 plačnega
razreda.
Pri delovnih mestih na področju zdravstva, ki so umeščena v VII/1. tarifni razred, lahko
vidimo, da so medicinske sestre in babice (E3) ter zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci
(E4) glede na povprečni plačni razred v proučevanem obdobju pridobili povprečno 1,35 PR.
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Graf 27: Povprečni PR JU v TR VII/1 – 2. del

V nadaljevanju graf 27 prikazuje po plačnih podskupinah primerjavo povprečnega plačnega
razreda javnih uslužbencev v letu 2017 in 2019 po posameznih plačnih podskupinah za
plačne skupine F - K. Torej se nanaša na zaposlene na delovnih mestih, ki so umeščena v
plačno skupino F (delovna mesta na področju socialnega varstva), na delovnih mestih na
področju kulture in informiranja (G), na delovnih mestih in nazivih na področju znanosti (H),
v javnih agencijah (I), na spremljajočih delovnih mestih (J), ter na delovnih mestih na
področju obvezne socialne varnosti (K).
Iz grafa je razvidno, da je na delovnih mestih v plačnih skupinah F-K in v VII/1. tarifnem
razredu največ zaposlenih na delovnih mestih v plačni podskupini J1 – strokovni delavci na
spremljajočih delovnih mestih. Njihov plačni razred se je v proučevanem obdobju v
povprečju dvignil za 1,06 plačnega razreda.
Sledijo zaposleni na delovnih mestih v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih
in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna (I01). Povprečni plačni
razred tem zaposlenim se je v obravnavanem obdobju zvišal za 1,01 plačni razred.
Iz grafa lahko tudi razberemo, da se je v vseh plačnih podskupinah v tarifnem razredu VII/1,
zaposlenim v plačnih skupinah F – K, povprečni plačni razred dvignil za vsaj 1 plačni razred.
Izjema so strokovni delavci na delovnih mestih na področju socialnega varstva (F1) katerih
povprečni plačni razred se je v proučevanem obdobju dvignil le za 0,57 plačnega razreda,
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40

vendar je v tej plačni podskupini vključeno v tem TR tako malo zaposlenih, da podatek ni
dovolj relevanten (npr. dve novi zaposlitvi sta lahko bistveno vplivati na izračunan povprečni
PR).
Stopnje rasti povprečnega PR za plačno podskupino K1 ni možno ugotoviti, ker v tej
podskupini v letu 2017 še ni bilo zaposlenih (so bili sestavni del plačne podskupine I1).
Na splošno pa lahko ugotovimo, da je v TR VII/1 porast povprečnega PR opazno višji pri
zaposlenih v plačni skupini C, kakor pa pri zaposlenih v drugih plačnih skupinah.

6.2.2.7 Tarifni razred VII/2

Tudi pri tem tarifnem razredu je zaradi obsežnosti grafični prikaz razdeljen na dva dela.
Spodnji graf 28 prikazuje za tarifni razred VII/2 primerjavo povprečnega plačnega razreda
javnega uslužbenca v letu 2017 in 2019 po posameznih plačnih podskupinah.
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Graf 28: Povprečni PR JU v TR VII/2 – 1. del
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Zgornji graf prikazuje plačne podskupine znotraj tarifnega razreda VII/2. Vključeni so
zaposleni, ki so umeščeni v plačno skupino C (uradniški nazivi v državni upravi in v upravah
lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih), na področju vzgoje in izobraževanja (D) ter
na področju zdravstva (E).
Iz grafa lahko razberemo, da je v plačni skupini C največ zaposlenih v letu 2019 na delovnih
mestih znotraj VII/2. tarifnega razreda v plačni podskupini C2, torej uradniki v državni upravi,
upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti; njihov povprečni plačni razred
se je v proučevanem obdobju (2017 – 2019) dvignil za 1,37 plačnega razreda. Sledijo
zaposleni v plačni podskupini C5 – uradniki finančne uprave, katerih povprečni plačni razred
se je v obravnavanem obdobju zvišal za 2,12 plačna razreda. V letu 2019 je bilo v tarifnem
razredu VII/2. na delovnih mestih v plačni podskupini C6, kamor uvrščamo inšpektorje,
pravosodne policiste in druge uradnike s posebnimi pooblastili preko 1.000 zaposlenih javnih
uslužbencev. Njihov povprečni plačni razred pa je v letu 2017 znašal 44,72 PR, v letu 2019 pa
se je zvišal na 45,92 povprečni plačni razred.
Na področju vzgoje in izobraževanja lahko vidimo, da je največ (26.797,6 javnih uslužbencev)
zaposlenih na delovnih mestih v tarifnem razredu VII/2 v plačni podskupini D2 - predavatelji
višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci na
področju vzgoje in izobraževanja. Njihov povprečni plačni razred je v letu 2017 znašal 37,36
PR, v letu 2019 pa se je povišal za 0,94 PR in sicer na 38,30 PR.
Največ javnih uslužbencev znotraj plačne skupine na področju zdravstva (E) in VII/2.
tarifnega razreda je zaposlenih v plačni podskupini E1 – zdravniki in zobozdravniki. Povprečni
plačni razred na katerega so bili umeščeni v letu 2017 je znašal 40,92 PR, v letu 2019 pa se
njihov povprečni plačni razred dvigne na 42,54. plačni razred. V tej plačni skupini je številčna
tudi plačna podskupina z delovnimi mesti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
(E4). Njihov povprečni plačni razred se je v proučevanem obdobju dvignil za 1,10 PR. Prav
tako se je v povprečju za 1,29 PR dvignil plačni razred farmacevtskim delavcem, zaposlenim v
plačni podskupini E2.

Graf 29 v nadaljevanju prikazuje primerjavo povprečnega plačnega razreda javnih
uslužbencev po posameznih plačnih podskupinah plačnih skupin F - K v letu 2017 in 2019.
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TR VII/2
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Graf 29: Povprečni PR JU v TR VII/2 – 2. del

Zgornji graf prikazuje določene plačne podskupine znotraj tarifnega razreda VII/2 javnih
uslužbencev v plačnih podskupinah, ki so umeščena v plačno skupino F (delovna mesta na
področju socialnega varstva), na področju kulture in informiranja (G), na področju znanosti
(H), v javnih agencijah (I), na spremljajočih delovnih mestih (J), ter na področju obvezne
socialne varnosti (K).
Iz grafa je razvidno, da je bilo na delovnih mestih na področju socialnega varstva (F) v
tarifnem razredu VII/2 največ zaposlenih v plačni podskupini F1 – strokovni delavci. V
povprečju so bili umeščeni v 35,23. plačni razred v letu 2017 ter v 36,37. plačni razred v letu
2019. Za 1,47 PR se je dvignil povprečni plačni razred tudi zaposlenim v plačni podskupini F2
– strokovni sodelavci.
Na področju kulture in informiranja je bilo največ zaposlenih javnih uslužbencev na delovnih
mestih v plačni podskupini G2 – drugi poklici na področju kulture in informiranja. Njihov
povprečni plačni razred se je v proučevanem obdobju dvignil za 0,98 PR.
V tarifnem razredu VII/2 v plačni podskupini H1 na delovnih mestih in nazivih na področju
znanosti se je v proučevanem obdobju (2017 – 2019) povprečni PR zaposlenih dvignil za 0,92
plačnega razreda.
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V plačno podskupino I1 so vključeni strokovni delavci na delovnih mestih v javnih agencijah,
javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih
uporabnikih proračuna. Povprečni plačni razred, na katerega so bili umeščeni, je v letu 2017
predstavljal 40,61 PR, v letu 2019 pa se povprečni plačni razred zaposlenih na teh delovnih
mestih dvigne za 1,89 plačnega razreda, in sicer na povprečno 42,50 PR. Vendar pa je pri tej
plačni podskupini opazen pomemben upad števila zaposlenih v letu 2019, kar gre pripisati
uveljavitvi plačne podskupine K1, v katero je bilo na novo uvrščeno določeno število teh
zaposlenih.
Največ javnih uslužbencev, zaposlenih v plačni skupini J znotraj VII/2. tarifnega razreda, je
bilo zaposlenih v plačni podskupini J1, kamor uvrščamo strokovne delavce. Povprečni plačni
razred te podskupine je v letu 2017 znašal 37,68 PR, v letu 2019 pa 39,11 PR.
Iz grafa je razvidno, da je na delovnih mestih v VII/2. tarifnem razredu tudi 1.034,7
strokovnih delavcev na delovnih mestih na področju obvezne socialne varnosti. Njihov
povprečni plačni razred v letu 2019 je 40,83 PR.
Na splošno lahko ugotovimo, da je tudi v tem TR (sicer v nekoliko manjši meri kot pri TR
VII/1), opazen nekoliko višji dvig povprečnih PR v plačni skupini C, kot pa pri drugih plačnih
skupinah.
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6.2.2.8 Tarifni razred VIII.

V TR VIII so zaposleni javni uslužbenci iz plačnih skupin C, D, E, F, G, H, I, J in K. Spodnji graf
prikazuje povprečne PR teh zaposlenih po posameznih plačnih podskupinah v letu 217 in v
letu 2019.
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Graf 30: Povprečni PR JU v TR VIII

Kot je razvidno iz gornjega grafa je daleč največje število zaposlenih javnih uslužbencev
vključeno v plačno podskupino E1 (zdravniki). Njihov povprečni PR se je v dvoletnem
obdobju povišal za 1,9 PR.
Blizu temu, nekoliko nad 2 PR, je zaznan tudi porast povprečnega PR v plačnih podskupinah
C2, D1 in H1. V ostalih plačnih podskupinah beležimo nekoliko nižje rasti povprečnega PR v
dvoletnem obdobju. V plačnih podskupinah C1, F1 in I1 pa je zabeležena celo negativna rast
povprečnega PR, vendar pa je pri teh podskupinah značilno, da gre praviloma za majhno
število javnih uslužbencev, v primeru podskupine I1 pa se je število zaposlenih v letu 2019
glede na leto 2017 celo močno znižalo (prenos zaposlenih iz PPS I1 v K1).
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6.2.2.9 Tarifni razred IX.

Spodnji graf prikazuje primerjavo povprečnega plačnega razreda javnih uslužbencev po
plačnih podskupinah IX. TR v letu 2017 in 2019.
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Graf 31: Povprečni PR JU v TR IX

Zgornji graf prikazuje plačne podskupine znotraj tarifnega razreda IX. V ta TR so vključeni
javni uslužbenci iz plačnih skupin D (delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja), na
področju zdravstva (E), na področju kulture in informiranja (G), na področju znanosti (H) ter
na spremljajočih delovnih mestih (J).
Iz grafa lahko razberemo, da je največ zaposlenih na delovnih mestih, ki so umeščena v IX.
tarifni razred, v plačni podskupini D1 - visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci. Njihov
povprečni plačni razred je v letu 2017 znašal 46,93 PR, v letu 2019 pa se je dvignil za 1,59
plačnega razreda in je znašal 48,52 PR.
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Druga najbolj številčna podskupina delovnih mest v IX. tarifnem razredu predstavlja plačna
podskupina H1 – raziskovalci na delovnih mestih in nazivih na področju znanosti. V
proučevanem obdobju se je njihov povprečni plačni razred dvignil za 1,16 plačnega razreda.
Negativna rast povprečnega PR je sicer zaznana pri plačni podskupini E2, vendar iz
spremljajočih podatkov o (malem) številu zaposlenih v letu 2019, še posebej pa v letu 2017,
izhaja, da ta podatek ni reprezentativen.
Na splošno lahko ugotovimo, da so v tem TR ugotovljene nižje rasti povprečnih PR, kot pri
zaposlenih v drugih TR.
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7

Značilnosti osnovnih plač javnih uslužbencev po plačnih podskupinah v letu
2019

V tem poglavju študije ne ugotavljamo trendov v dvoletnem obdobju, pač pa analiziramo le
leto 2019 (torej končno stanje obdobja preiskovanja). Zato se bomo v tem poglavju
predvsem osredotočili na primerjavo osnovnih plač med posameznimi plačnimi
podskupinami znotraj posameznih tarifnih razredov v letu 2019. Namen teh primerjav je, da
lahko služi tudi za ocenjevanje obstoječega stanja pri nadaljnji izgradnji plačnega sistem.
V nadaljevanju bodo za posamezne primerljive skupine javnih uslužbencev – iste stopnje
zahtevnosti delovnih mest, ki jih zasedajo – prikazani povprečni plačni razredi in razponi
plačnih razredov javnih uslužbencev oz. njihovih osnovnih plač po posameznih plačnih
podskupinah. Na ta način bodo razvidne razlike v osnovnih plačah javnih uslužbencev med
posameznimi plačnimi podskupinami iste stopnje zahtevnosti.
V primerjavah so upoštevani javni uslužbenci iz plačnih skupin od C do K – torej so iz
primerjav izključeni funkcionarji in poslovodni delavci.
Pri tem je potrebno opozoriti, da so tudi tu upoštevani vsi javni uslužbenci teh plačnih
podskupin, ki so vključeni v bazi podatkov, torej tudi pripravniki, kar lahko zaradi nižjih
plačnih razredov teh zaposlenih bistveno vpliva na spodnje meje razponov PR.
Tudi v tem poglavju smo iz prikazov izključili podatke za tiste kategorije opazovanja, v katerih
je zaposlenih manj kot 5 javnih uslužbencev, saj menimo, da podatek pri tako majhnem
številu zaposlenih ne bi bil relevanten.

7.1 Tarifni razred I in II
V TR I in II so zaposleni uvrščeni le v plačno podskupino J3 (ostali strokovno tehnični delavci).
Spodnji graf 32 prikazuje razpon osnovnih plač in povprečne PR teh javnih uslužbencev v tej
plačni podskupini v letu 2019, in sicer za oba TR.
Iz prikaza je razvidno da je povprečni PR med obema dokaj podoben (v I. TR je celo za
malenkost višji), kar je v veliki meri razumljivo glede na to, da gre med obema TR za dokaj
podobna delovna mesta.
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Graf 32: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR I in II

Razpon PR javnih uslužbencev pa je v II. TR dokaj obsežnejši, kot v I. TR, tako glede spodnje
meje, kot tudi glede zgornje meje. Gotovo v veliki meri na to vpliva dejstvo, da je v I. TR
razmeroma malo delovnih mest in tudi malo zaposlenih (kot izhaja iz podatkov iz že
predhodnih poglavij), kar pa za II. TR ne velja.

7.2 Tarifni razred III
Spodnji graf prikazuje razpon osnovnih plač in povprečne PR javnih uslužbencev, ki so
umeščeni v III. tarifni razred, po plačnih podskupinah v letu 2019.
Zaposleni iz tega TR so umeščeni v plačne podskupine E2, E4, F2, I1, J2 in J3. Po številu
zaposlenih je daleč najmočnejša podskupina J3.
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Graf 33: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR III

Iz grafa lahko razberemo, da dosegajo zaposleni, uvrščeni v III. tarifni razred, najvišji
povprečni plačni razred v plačni podskupini E2 (18,56 plačni razred) v razponu od 14. PR do
23. PR. Na teh delovnih mestih so zaposleni farmacevtski delavci na področju zdravstva.
Najnižji povprečni razred na delovnih mestih v III. tarifnem razredu pa dosegajo strokovni
delavci na delovnih mestih v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih
gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna (I1) ki so v povprečju umeščeni v
16. plačni razred z razponom od 14. plačni razred do 19. plačni razred. Vendar pa za obe
podskupini ugotavljamo, da nista tipični za ta TR, saj je v obeh zaposleno zelo malo javnih
uslužbencev (le po 9).
V ostalih plačnih podskupinah sicer ugotavljamo določene razlike v razponih osnovnih plač,
vendar pa so povprečni PR javnih uslužbencev zelo podobni, tako da lahko zaključimo, da
posebnih odstopanj znotraj te TR ne beležimo.
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7.3 Tarifni razred IV

PR JU

Spodnji graf prikazuje razpon osnovnih plač in povprečne PR javnih uslužbencev, ki so
umeščeni v IV. tarifni razred po plačnih podskupinah v letu 2019.
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Graf 34: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR IV

Iz grafa je razvidno, da na delovnih mestih, ki so uvrščena v IV. tarifni razred najvišji
povprečni plačni razred dosežejo zaposleni v plačni podskupini C4 – vojaki in sicer 26,41 PR ,
z razponom od 21. do 33. PR. Sledijo zaposleni v plačni podskupini E2 – farmacevtski delavci
in zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (E4) z doseženim povprečnim plačnim
razredom nekoliko nad 24 PR. Medicinske sestre in babice na področju zdravstva (E03),
strokovni sodelavci na področju socialnega varstva (F2) ter administrativni delavci (J02) in
ostali strokovno tehnični delavci (J3) so povprečno umeščeni nekoliko nad 21. PR.
Najnižji povprečni razred na delovnih mestih v IV. tarifnem razredu pa dosegajo strokovni
delavci na delovnih mestih v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih
gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna (I1) ki so v povprečju umeščeni v
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20,12. plačni razred z razponom od 16. plačni razred do 27. plačni razred. Plačna podskupina
J1 pa ni tipična v tem TR.
Iz tega lahko ugotovimo, da v tej TR izstopa navzgor tako glede povprečnega PR, kot tudi
razpona osnovnih plač, plačna podskupina C4, v manjši meri tudi E2. Značilnost plačne
podskupine J3 je sicer obsežen razpon osnovnih plač, vendar je povprečni PR na ravni večine
drugih podskupin.

7.4 Tarifni razred V

PR JU

Spodnja grafa prikazujeta razpon osnovnih plač in povprečnih PR javnih uslužbencev, ki so
umeščeni v V. tarifnem razredu, po plačnih podskupinah v letu 2019. Zaradi obsežnosti tega
TR je graf izdelan v dveh delih. (Iz razlogov, ki so bili navedeni v predhodnem poglavju, je tudi
tu izločena PPS C3.)
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Graf 35: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR V – 1. del

Iz grafa 35 izhaja, da po razponu osnovnih plač izstopa predvsem plačna skupina C4 (vojaki).
Glede razpona osnovnih plač bi lahko isto rekli tudi za plačno podskupino D2, vendar le-ta ne
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izstopa tudi po povprečnem PR, kar pa ne bi mogli trditi za plačno podskupino C4. Prav
plačne podskupine C1, C2, C4 in C5 dosegajo najvišje povprečne PR.
Tako po razponu osnovnih plač, kot tudi po povprečnem PR, izstopa navzdol plačna skupina
D3, saj le-ta znaša 24,8 PR.
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Graf 36: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR V – 2. del

Iz grafa 36 lahko razberemo, da najvišji povprečni plačni razred znotraj teh podskupin
dosegajo zaposleni na delovnih mestih na področju kulture in informiranja v plačni
podskupini G1 – umetniški poklici, ki v povprečju dosegajo 32. plačni razred. Vendar pa je ta
podskupina, upoštevaje število zaposlenih, netipična za ta TR. Sledijo zaposleni strokovni
sodelavci na delovnih mestih na področju socialnega varstva (F2) in strokovni delavci na
področju obvezne socialne varnosti (K1), ki dosegajo 27. povprečni plačni razred. Najslabše v
okviru teh podskupin so vrednoteni ostali strokovno tehnični delavci iz plačne skupine J
(J03), ki so v povprečju umeščeni v 24,36. plačni razred s sicer solidnim razponom (17. PR –
39. PR).
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V celoti gledano lahko ugotovimo, da je za ta TR značilna dokajšnja raznolikost med plačnimi
podskupinami tako pri razponih osnovnih plač, kot tudi pri povprečnih PR. Povprečni PR se
namreč med plačnimi podskupinami razlikuje kar za preko 8 PR. Najvišje rezultate dosegajo
plačne podskupine C1, C4 in C5 (več kot povprečni 30. PR), najnižje rezultate pa dosegata
plačni podskupini D3 in J3.
7.5 Tarifni razred VI
Spodnja dva grafa prikazujeta razpon osnovnih plač in povprečne PR javnih uslužbencev, ki
so umeščeni v VI. tarifni razred, po plačnih podskupinah v letu 2019. Zaradi obsežnosti
plačnih podskupin tega TR je grafični prikaz namreč izdelan v dveh delih.
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Graf 37: Razponi osnovnih plač in povprečnih PR JU v TR VI – 1. del

V grafu 32 pri zaposlenih v plačnih skupinah C (uradniški nazivi v državni upravi in v upravah
lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih), D (delovna mesta na področju vzgoje in
izobraževanja) ter E (delovna mesta na področju zdravstva) ki so uvrščena v VI. tarifni razred
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lahko vidimo, da najvišji povprečni plačni razred dosegajo zaposleni v plačni podskupini C4 –
vojaki, ki so v povprečju uvrščeni v 36,74. PR z razponom 31. PR do 44. PR. Sledijo delovna
mesta v plačni podskupini C6 – inšpektorji, pravosodni policisti in drugi uradniki s posebnimi
pooblastili, ki v povprečju dosežejo 33,77. plačni razred. Najnižji povprečni plačni razred na
dosežejo zaposleni v plačni podskupini C02 – uradniki v državnih upravah, upravah
pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti, ki so v povprečju uvrščeni v 30,30. PR z
razponom 24. PR do 35. PR.
Iz grafa je tudi razvidno, da je izredno obsežen razpon osnovnih plač, predvsem zgornja meja
razpona, dosežen v plačni podskupini C03 – policisti, vendar pa je hkrati povprečni PR teh
zaposlenih povsem primerljiv z drugimi plačnimi podskupinami. S proučevanjem podatkov
smo ugotovili, da je zgornja meja razpona pri teh zaposlenih dosežena v taki višini le zaradi
posameznikov (2-5 javnih uslužbencev od 4.756 zaposlenih v tej PPS).
Iz grafa 38 v nadaljevanju (2. del prikaza) lahko razberemo, da je dosežen najvišji povprečni
plačni razred znotraj teh podskupin pri G1 – umetniški poklici, kjer javni uslužbenci v
povprečju dosegajo 33,23 plačni razred. Ostali javni uslužbenci v okviru prikazanih plačnih
podskupin v povprečju dosegajo 29. – 30. povprečni plačni razred.
Najnižji povprečni PR v VI. tarifnem razredu je dosežen v plačnih podskupinah F2, K1, G2, J2
in J3, čeprav za zadnji dve velja, da je razpon osnovnih plač primerno obsežen.
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Graf 38: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR VI – 2. del.

V celoti lahko pri tem TR ugotovimo, da nekatere plačne podskupine izstopajo glede obsega
razpona osnovnih plač (v smislu velikosti razpona), vendar so to le tiste podskupine, v katerih
je izrazito več zaposlenih javnih uslužbencev. Pri povprečnem PR javnih uslužbencev
ugotavljamo izraziteje nadpovprečni PR pri plačni podskupini C4, nekoliko nazadujejo pa
predvsem zaposleni v plačnih podskupinah F2, J2, I1 in K1.

7.6 Tarifni razred VII/1
Spodnja dva grafa prikazujeta razpon osnovnih plač in povprečne PR javnih uslužbencev, ki
delajo na delovnih mestih tarifnega razreda VII/1, po plačnih podskupinah v letu 2019. Zaradi
obsežnosti plačnih podskupin tega TR je grafični prikaz namreč izdelan v dveh delih.
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Graf 39: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR VII/1 – 1. del

Pri delovnih mestih v plačnih skupinah C (uradniški nazivi v državni upravi in v upravah
lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih), D (delovna mesta na področju vzgoje in
izobraževanja) ter E (delovna mesta na področju zdravstva) ki so uvrščena v VII/1. tarifni
razred lahko vidimo, da najvišji povprečni plačni razred dosegajo zaposleni v plačni
podskupini C3 – policisti in C4 – vojaki, ki v povprečju dosegajo 41,29. oz. 41,23. plačni
razred. Prav tako je v obeh podskupinah prisotna tudi visoka zgornja meja razpona PR.
Obsežen razpon osnovnih plač (predvsem zgornje meje) dosegajo tudi zaposleni v plačni
podskupini E3 in E4, vendar pri obeh podskupinah ugotovljeni povprečni PR javnih
uslužbencev ne izstopa.
Graf 40 prikazuje razpon osnovnih plač in povprečni PR javnih uslužbencev, ki so umeščeni v
VII/1. tarifni razred, za ostale plačne podskupine - iz plačnih skupin F (delovna mesta na
področju socialnega varstva), G (delovna mesta na področju kulture in informiranja), H
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(delovna mesta in nazivi na področju znanosti), I (delovna mesta v javnih agencijah,..), J
spremljajoča delovna mesta) in K (delovna mesta na področju obvezne socialne varnosti).
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Graf 40: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR VII/1 – 2- del

Iz grafa lahko razberemo, da dosegajo visoki povprečni plačni razred zaposleni, ki so
uvrščena v VII/1. tarifni razred v plačni podskupini F1 – strokovni delavci na področju
socialnega varstva in sicer 41,08 PR, vendar pa ta plačna podskupina ni tipična za ta TR, saj
vključuje malo število zaposlenih (12), zato tega podatka posebej ne izpostavljamo.
Najnižji povprečni plačni razred dosegajo zaposleni na področju znanosti in raziskav v plačni
podskupini H2 (30,79 PR), na spremljajočih delovnih mestih v plačni podskupini J3 (30,48) in
v plačni podskupini J2 – administrativni delavci na spremljajočih delovnih mestih (kjer so
zaposleni v povprečju uvrščeni v 30,24 PR.
V celoti lahko ugotovimo, da zaposleni v TR VII/1 dosegajo zelo različne razpone osnovnih
plač, če med seboj primerjamo posamezne plačne podskupine. Nekoliko bolj umirjena je
slika, če primerjamo povprečne plačne razrede javnih uslužbencev med plačnimi
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podskupinami, vendar so tudi tu razlike očitne (saj znaša raztros več kot 10 PR). Na zgornji
meji, tako glede razpona PR, kot tudi glede povprečnega PR, se nahajata plačni podskupini
C3 in C4. Najnižje povprečne PR javnih uslužbencev lahko zasledimo v plačni podskupini J2 in
J3, pa tudi v podskupini H2, kjer je poleg tega prisoten tudi zelo ozek razpon osnovnih plač
javnih uslužbencev (znaša le 10 PR).

7.7 Tarifni razred VII/2
Spodnja dva grafa prikazujeta razpon osnovnih plač in povprečnih PR javnih uslužbencev, ki
so umeščeni v VII/2. tarifni razred, po plačnih podskupinah v letu 2019. Tudi v tem TR je
namreč zaradi obsežnosti plačnih podskupin grafični prikaz izdelan v dveh delih.

PR JU

Podatki v prvem grafu se nanašajo na plačne skupine C, D in E.
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Graf 41: Razponi osnovnih plač in povprečnih PR JU v TR VII/2 – 1. del

Iz grafa 41 je razvidno, beležimo najvišji povprečni PR javnih uslužbencev v plačni podskupini C4
(vojaki, nekoliko nižje, a še vedno visoko nadpovprečno pa v plačnih podskupinah C7 (diplomati) in C1
(uradniki v drugih državnih organih). Bistveno nižje povprečne PR beležimo v plačni skupini D, kjer je,
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predvsem v plačni podskupini D1 in D3, zaznan tudi dokaj ozek razpon osnovnih plač javnih
uslužbencev.

PR JU

Dokaj raznolika je tudi situacija, prikazana v nadaljnjem grafu 42, ki prikazuje razpon
osnovnih plač in povprečni PR javnih uslužbencev, ki so umeščeni v VII/2. tarifni razred, po
plačnih skupinah F (delovna mesta na področju socialnega varstva), G (delovna mesta na
področju kulture in informiranja), H (delovna mesta in nazivi na področju znanosti), I
(delovna mesta v javnih agencijah,..), J (spremljajoča delovna mesta) in K (delovna mesta na
področju obvezne socialne varnosti), ki so umeščena v VII/2 tarifni razred.
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

F01

F02

G01

F

G02

H01

G

H02
H

I01

J01

I

J02

J03

K01

J

K

TR VII/2
Maks. PR

54

54

57

57

51

47

56

58

47

49

57

Min. PR

25

29

29

25

31

28

25

24

29

36

25

36,4

35,1

44,5

39,8

32,4

35,4

42,5

39,1

34,3

38,8

40,8

Povpr. PR

Graf 42: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR VII/2 – 2. del

Iz grafa 42 je razvidno, da višji povprečni plačni razred v tem tarifnem razredu in med temi
plačnimi skupini dosegajo zaposleni v plačni podskupini G1 – umetniški poklici, ki so v
povprečju uvrščeni v 44,5. plačni razred. Najnižji povprečni plačni razred v obravnavanih
plačnih skupinah znotraj VII/2. tarifnega razreda pa je na delovnih mestih v plačni podskupini
H01 – raziskovalci na delovnih mestih in nazivih na področju znanosti, ki v povprečju
dosegajo 32,4 plačni razred, sledi pa plačna podskupina J2, kjer znaša povprečni PR javnih
uslužbencev 34,3 PR.
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Za tarifni razred VII/2 je torej značilno, da beležimo zelo raznolike razpone osnovnih plač
med plačnimi podskupinami in tudi zelo raznolike povprečne PR javnih uslužbencev med
podskupinami. Razlika povprečnih PR javnih uslužbencev med plačnimi podskupinami
dosega namreč do 18 PR. Pomembno višje vrednosti beležimo v plačni skupini C (uradniški
nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih),
predvsem v plačnih podskupinah C4, C3, C7, C1 in C6. Najnižje vrednosti dosegajo javni
uslužbenci v plačni podskupini H1, podpovprečne vrednosti so ugotovljene v plačni
podskupini D1, D3, F1, F2 in H2.
7.8 Tarifni razred VIII
Spodnji graf prikazuje razpone osnovnih plač in povprečne PR javnih uslužbencev, ki so
umeščeni v VIII. tarifni razred, po plačnih podskupinah v letu 2019.
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Graf 43: Razponi osnovnih plač in povprečni PR JU v TR VIII

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je najvišji povprečni plačni razred na delovnih mestih v VIII.
tarifnem razredu v plačni podskupini E1 – zdravniki in zobozdravniki, ki v povprečju dosegajo
54,32 plačni razred. V tej plačni podskupini je tudi razvidna visoka spodnja meja razpona
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osnovnih plač teh javnih uslužbencev, ki znaša 45. PR.
Po višini povprečnega PR sledijo javni uslužbenci v plačnih podskupinah C1 – uradniki v
drugih državnih organih (povprečno 49,45 PR) in K01 – strokovni delavci na delovnih mestih
na področju obvezne socialne varnosti, ki so v povprečju uvrščeni v 49,14 plačni razred.
V povprečju so v najnižje PR v tarifnem razredu VIII uvrščeni zaposleni na področju vzgoje in
izobraževanja v plačni podskupini D1 – visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ki so v
povprečju umeščeni v 37,66. plačni razred. V tej plačni podskupini beležimo tudi daleč najožji
razpon osnovnih plač, saj obsega le 7 PR. Zgornja meja razpona te podskupine je za 5 PR nižja
od spodnje meje v podskupini E1.
Glede na druge plačne podskupine so relativno nižje uvrščeni tudi javni uslužbenci v plačni
podskupini H1, katerih povprečni plačni razred znaša 39,39 PR.
Iz prikazanih primerjav VIII. TR torej izhaja, da so med plačnimi podskupinami ugotovljene
dokajšnje razlike v razponih osnovnih plač javnih uslužbencev, pri čemer je zgornja meja
zakonsko omejena na 57. PR. Večje razlike med plačnimi podskupinami tega TR so prisotne
tudi pri povprečnem PR javnih uslužbencev – razlika znaša dobrih 16 PR. Izrazito najvišje
vrednosti dosegajo zaposleni v plačni podskupini E1, bistveno nižje vrednosti pa so
ugotovljene pri javnih uslužbencih v plačni podskupini D1 in H1.

7.9 Tarifni razred IX
Spodnji graf prikazuje razpon osnovnih plač in povprečnih PR javnih uslužbencev, ki so
umeščeni v IX. tarifni razred, po plačnih podskupinah v letu 2019.
Iz grafa lahko razberemo, da so v povprečju najvišje vrednotena delovna mesta v IX. tarifnem
razredu na področju vzgoje in izobraževanja v plačni podskupini D1 – visokošolski učitelji in
visokošolski sodelavci, ki v povprečju dosegajo 48,52 PR. Najnižji povprečni plačni razred
dosegajo zaposleni v plačni podskupini H2 – strokovni sodelavci na delovnih mestih in nazivih
na področju znanosti, ki so v povprečju uvrščeni v 43,94 plačni razred.
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Graf 44: Razponi osnovnih plač in povprečnih PR JU v TR IX

Neobičajen rezultat, predvsem glede razpona PR, je ugotovljen pri plačni podskupini E2,
vendar ta skupina ni reprezentativna, saj je v njej zaposlenih le 6 javnih uslužbencev.
V celoti gledano so plačne podskupine v IX. TR dokaj homogene, brez večjih odklonov, tako
glede razponov osnovnih plač, kot tudi glede povprečnih PR javnih uslužbencev.
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8

Rekapitulacija rezultatov in zaključne ugotovitve

V zaključku študije podajamo nekatere pomembnejše značilnosti in ocene iz predhodnih
poglavij, ter zaključne ugotovitve.
1.
Cilj študije je proučiti učinke in podati temeljne značilnosti sprememb plačnega sistema v
javnem sektorju, ki so bile uveljavljene v obdobju zadnjih dveh let (2018 in 2019), in sicer
vpliv le-teh na konkretne osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.
Da bi preverjali učinke uveljavljenih sprememb plačnega sistema v navedenem obdobju, smo
primerjali rezultate proučevanja ločeno po posameznih letih, in sicer:




stanje v letu 2017, ki predstavlja izhodiščno stanje,
stanje v letu 2018 in
stanje v letu 2019.

Da bi lahko izdelali vse analitične obdelave, ki smo si jih zastavili, smo pridobili določene
podatke, ki izhajajo iz obračuna plač zaposlenih v javnem sektorju za 3 mesece, ki se
nanašajo na leto 2017, 2018 in 2019. Z nekaterimi posegi v pridobljene podatke smo ustvarili
bazo podatkov, ki smo jo uporabili, kar je podrobneje obrazloženo v 3. poglavju študije.
Podatki v bazi podatkov iz januarja 2017 se nanaša na 179.593 zaposlenih, iz marca 2018 na
183.168 zaposlenih in iz aprila 2019 na 187.835 zaposlenih.
Kot je podrobneje obrazloženo v poglavju 4, smo v obdelavah podatkov pri zaposlenosti
upoštevali tudi morebitni nižji delež zaposlitve posameznega javnega uslužbenca. Zato smo
pri številu zaposlenih v izračunih upoštevali zaposlenost glede na 100% delež zaposlitve, saj
smo ocenili, da bi na ta način dosegali bolj relevantne podatke.
Največ zaposlenih v javnem sektorju je umeščenih v tarifna razreda VII/2 in V, glede na
plačne skupine pa v plačno skupino D (vzgoja in izobraževanje) in v plačno skupino J
(spremljajoča delovna mesta). Podrobnejši podatki so predstavljeni v poglavju 4.
2.
Peto poglavje študije prikazuje porazdelitev zaposlenih po osnovnih plačah oz. po plačnih
razredih javnih uslužbencev oziroma funkcionarjev, primerjalno po letih 2017, 2018 in 2019.
Podatke so obdelani ločeno za plačno skupino A, plačno skupino B ter za vse javne
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uslužbence iz plačnih skupin C – K po posameznih tarifnih razredih. V poglavju študije smo
želeli prikazati, kako se je v letu 2018 in 2019 spremenila porazdelitev zaposlenih po njihovih
PR glede na izhodiščno leto 2017.
Nekatere ugotovitve iz tega poglavja so:
V letu 2017 in 2018 je bilo največ funkcionarjev iz plačne skupine A uvrščenih v 51. PR (preko
11 %). V letu 2019 pa se delež funkcionarjev, uvrščenih v 51. PR, zniža, v tem letu je največ
zaposlenih (preko 11 %) v tej plačni skupini uvrščenih v 49. PR, vendar pa se hkrati zvišuje
delež zaposlenih v nekaterih višjih PR (npr. 52. in 57. PR).
V okviru plačne skupine B – poslovodni delavci je bilo v letu 2017 je največ zaposlenih javnih
uslužbencev uvrščenih v 46., 47 in 48 PR. V letu 2018 in 2019 pa beležimo pomemben
premik distribucije v višje PR, saj najvišje deleže zaposlenih (nad 10%) beležimo v 48., 49., 50.
in 51. PR.
Pri vseh ostalih javnih uslužbencih iz plačnih skupin C – K beležimo po posameznih TR
različne premike uvrstitve zaposlenih v PR.
Uvrstitev v plačne razrede pri zaposlenih v I. in II. TR se je v letu 2018, še bolj pa v letu 2019,
pomembno premaknila v višje plačne razrede. Prav take rezultate ugotavljamo tudi pri
zaposlenih v III. tarifnem razredu.
Podobne premike beležimo tudi pri zaposlenih v IV. tarifnem razredu. Če je bil v letu 2017
plačni razred z najvišjo frekvenco zaposlenih 16. PR (13,8% zaposlenih), je bilo v letu 2018
največ javnih uslužbencev tega TR (15,9%) uvrščenih v 18. PR, v letu 2019 pa v 19. PR
(16,4%).
Premike v višje PR, čeprav v nekoliko nižjem obsegu kot v nižjih TR, beležimo tudi pri javnih
uslužbencih V. tarifnega razreda. V okviru tega tarifnega razreda so bili v letu 2017 plačni
razredi z višjim deležem zaposlenih od 19. do 30. PR, v letu 2019 pa se višji deleži zaposlenih
pojavljajo pri plačnih razredih od 22. do 33. PR.
Pomembne premike v višje plačne razrede beležimo tudi pri zaposlenih v VI. tarifnem
razredu, saj so bili v letu 2017 najpogosteje zasedeni plačni razredi od 28 do 31, v letu 2019
pa so plačni razredi z najvišjimi frekvencami zaposlenih od 30 do 35 PR.
Premike v višje plačne razrede ugotavljamo tudi v tarifnem razredu VII/1, vendar so le-ti
manjši, kot v predhodnih tarifnih razredih. Večina vseh zaposlenih tega TR je bila v letu 2017
in 2018 uvrščena v plačne razrede od 30 do 38. V letu 2019 pa je večina zaposlenih uvrščena
v plačne razrede od 31 do 39.
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Prav tako je pri javnih uslužbencih iz tarifnega razreda VII/2 v letu 2019 (glede na leto 2017
in 2018) opazen premik distribucije zaposlenih za 1 PR. V letu 2019 je največ zaposlenih tega
TR uvrščena v 41. PR (15,24%) in v 31. PR (9,93%).
Značilnost javnih uslužbencev v VIII. tarifnem razredu je, da se krivulja porazdelitve
zaposlenih ni bistveno spreminjala glede na višino PR, se je pa izrazito povišal delež
zaposlenih v najvišjem – 57. PR. Medtem ko je bilo v letu 2017 v tem PR uvrščeno 19,2%
zaposlenih tega TR, je ta delež v letu 2018 in 2019 narastel na 40% zaposlenih.
Pri tarifnem razredu IX je slika dokaj drugačna. V letu 2017 in 2018 je bilo največ zaposlenih
(16,3%) uvrščenih v 40. PR, v letu 2019 pa beležimo najvišji delež zaposlenih (14,3%) v 41.
plačnem razredu.
3.
V šestem poglavju študije smo učinke sprememb plačnega sistema merili s povprečnimi
plačnimi razredi javnih uslužbencev in tudi funkcionarjev, izračunanimi za plačne skupine oz.
za plačne podskupine po tarifnih razredih. Povprečni plačni razredi zaposlenih po navedenih
skupinah so izračunani za leto 2017 in za leto 2019, torej smo želeli prikazati učinke (razlike
obeh podatkov) v dvoletnem obdobju.
Nekatere ugotovitve iz tega poglavja so:
Funkcionarjem v plačni skupini A se je v dvoletnem obdobju povprečni PR povišal za 0,37 PR.
Poslovodnim delavcem (plačna skupina B) pa se je v dvoletnem obdobju povprečni plačni
razred povišal za 2,22 PR.
Pri javnih uslužbencih iz vseh preostalih plačnih skupin (C – K) skupaj ugotavljamo, da se je
povprečni PR javnih uslužbencev v dvoletnem obdobju povišal več v nižjih TR, kot pa v višjih
TR. Največ se je PR povišal zaposlenim na delovnih mestih v I. in v II. tarifnem razredu (za
5,85 oz. 3,83 PR), sledijo zaposleni v III. tarifnem razredu, katerim se je PR v proučevanem
obdobju povišal za 3,74 PR. Nad 3 PR se je v povprečju dvignil PR tudi javnim uslužbencem v
IV. in VI. TR. Najnižje povišanje PR lahko razberemo v najštevilčnejšem tarifnem razredu in
sicer v VII/2. TR, kjer se je povprečni plačni razred povišal za 1,14 PR.
V nadaljevanju smo izračunavali tudi povprečne PR javnih uslužbencev za posamezne plačne
podskupine znotraj posameznega tarifnega razreda. Nekaj pomembnejših ugotovitev:
Najvišja povišanja povprečnega plačnega razreda javnih uslužbencev beležimo v tarifnem
razredu I in II.
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Znotraj III. tarifnega razreda so v proučevanih plačnih podskupinah in v proučevanem
obdobju 2017 – 2019 povprečni plačni razredi zaposlenih na teh delovnih mestih različni, pri
vseh pa so opazni dvigi plačnih razredov. Dvig je glede na obravnavane plačne podskupine
različen, skoraj pri vseh pa se je povprečni plačni razred dvignil za 3 do 4 plačne razrede,
razen v plačni skupini J2, ker se je povprečni plačni razred administrativnih delavcev dvignil
le za 1,30 plačnega razreda.
Za zaposlene v TR IV izhaja, da se je v dvoletnem obdobju povprečni PR teh javnih
uslužbencev povišal v pomembnem obsegu. V vseh plačnih podskupinah (razen v PPS I1) se
je namreč povprečni PR v dvoletnem obdobju povišal za 3 ali več PR. Najvišji porast je
ugotovljen v plačni podskupini C4.
V tarifnem razredu V beležimo nekoliko bolj različne rasti povprečnih PR med posameznimi
plačnimi podskupinami v opazovanem dvoletnem obdobju. Najpogosteje sicer znašajo od 2,5
do 3,5 PR, vendar je raztros med posameznimi plačnimi skupinami od 1,11 do 3,97 PR.
Porast povprečnega PR med plačnimi podskupinami je dokaj različen v VI. TR. Najvišji porast
(4,31 PR) beležimo v plačni podskupini C5 (uradniki finančne uprave). Med plačnimi
podskupinami s številčnejšimi zaposlenimi je dosežena najnižja rast povprečnega PR v plačni
podskupini G2 (drugi poklici na področju kulture in informiranja), kjer znaša 0,93 PR, in v
plačni podskupini D2 (predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji
in drugi strokovni delavci), kjer znaša le 0,82 PR. Nasploh so opazna višje rasti povprečnega
PR v plačni skupini C.
Prav tako lahko ugotovimo, da je v TR VII/1 porast povprečnega PR v dvoletnem obdobju
opazno višji pri zaposlenih v plačni skupini C, kakor pa pri zaposlenih v drugih plačnih
skupinah. Medtem, ko ugotavljamo pri plačni skupini C (oz. njenih podskupinah) porast
povprečnih PR javnih uslužbencev večinoma nad 2 PR, znaša pri ostalih plačnih podskupinah
le-ta večinoma pod 2 PR.
Sicer v nekoliko manjši meri kot pri TR VII/1, je tudi v tarifnem razredu VII/2 opazen nekoliko
višji dvig povprečnih PR v dvoletnem obdobju pri plačni skupini C, kot pa pri drugih plačnih
skupinah.
V tarifnem razredu VIII je daleč največje število zaposlenih javnih uslužbencev vključeno v
plačno podskupino E1 (zdravniki). Njihov povprečni PR se je v dvoletnem obdobju povišal za
1,9 PR. Blizu temu, nekoliko nad 2 PR, je zaznan tudi porast povprečnega PR v plačnih
podskupinah C2, D1 in H1. V ostalih plačnih podskupinah beležimo nekoliko nižje rasti
povprečnega PR v dvoletnem obdobju.
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Za plačne podskupine v tarifnem razredu IX lahko ugotovimo, da so v tem TR ugotovljene
nižje rasti povprečnih PR, kot pri zaposlenih v drugih TR.
4.
V 7. poglavju študije smo se osredotočili na značilnosti osnovnih plač javnih uslužbencev v
letu 2019. Za posamezne primerljive skupine javnih uslužbencev – iste stopnje zahtevnosti
delovnih mest, ki jih zasedajo – smo prikazali povprečni plačni razredi in razpon plačnih
razredov javnih uslužbencev oz. njihovih osnovnih plač po posameznih plačnih podskupinah.
Torej je v tem delu študije pogled usmerjen v primerjavo osnovnih plač javnih uslužbencev
med posameznimi plačnimi podskupinami zatečenega stanja.
Nekatere ugotovitve iz tega poglavja so:
Za I. in II. tarifni razred je značilno, da je povprečni PR med obema TR dokaj podoben (v I. TR
je celo za malenkost višji), kar je v veliki meri razumljivo glede na to, da gre med obema TR za
dokaj podobna delovna mesta.
Pri tarifnem razredu III ugotavljamo določene razlike v razponih osnovnih plač, vendar pa so
povprečni PR javnih uslužbencev po plačnih podskupinah zelo podobni, tako da lahko
zaključimo, da posebnih odstopanj znotraj te TR ne beležimo.
Pri tarifnem razredu IV ugotavljamo, da izstopa navzgor tako glede povprečnega PR, kot tudi
razpona osnovnih plač, plačna podskupina C4, v manjši meri tudi E2.
Za V. TR je že značilna raznolikost med plačnimi podskupinami tako pri razponih osnovnih
plač, kot tudi pri povprečnih PR. Povprečni PR se namreč med plačnimi podskupinami
razlikuje za preko 8 PR. Najvišje rezultate dosegajo plačne podskupine C1, C4 in C5, nižje
rezultate pa dosegata plačni podskupini D3 in J3.
Za VI. TR ugotavljamo, da nekatere plačne podskupine izstopajo glede obsega razpona
osnovnih plač, vendar so to le tiste podskupine, v katerih je izrazito več zaposlenih javnih
uslužbencev. Pri povprečnem PR javnih uslužbencev beležimo nadpovprečno vrednost pri
plačni podskupini C4.
Zaposleni v TR VII/1 dosegajo zelo različne razpone osnovnih plač, če med seboj primerjamo
posamezne plačne podskupine. Nekoliko bolj umirjena je slika, če primerjamo povprečne
plačne razrede javnih uslužbencev med plačnimi podskupinami, vendar so tudi tu razlike
očitne (raztros znaša več kot 10 PR). Na zgornji meji, tako glede razpona PR, kot tudi glede
povprečnega PR, se nahajata plačni podskupini C3 in C4. Najnižje povprečne PR javnih
uslužbencev lahko zasledimo v plačni podskupini J2 in J3, pa tudi v podskupini H2, kjer je
poleg tega prisoten tudi zelo ozek razpon osnovnih plač javnih uslužbencev.
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Še nekoliko bolj izrazita je slika tarifnega razreda VII/2, kjer je največ javnih uslužbencev. Tu
beležimo zelo raznolike razpone osnovnih plač med plačnimi podskupinami in tudi zelo
raznolike povprečne PR javnih uslužbencev med podskupinami. Razlika povprečnih PR javnih
uslužbencev med plačnimi podskupinami je še višja, kot pri TR VII/1. Pomembno višje
vrednosti beležimo v plačni skupini C. Najnižje vrednosti dosegajo javni uslužbenci v plačni
podskupini H1, podpovprečne vrednosti so ugotovljene v plačni podskupini D1, D3, F1, F2 in
H2.
Iz prikazanih primerjav v VIII. TR izhaja, da so med plačnimi podskupinami tudi tu
ugotovljene dokajšnje razlike v razponih osnovnih plač javnih uslužbencev, pri čemer je
zgornja meja zakonsko omejena na 57. PR. Večje razlike med plačnimi podskupinami tega TR
so prisotne tudi pri povprečnem PR javnih uslužbencev. Izrazito najvišje vrednosti dosegajo
zaposleni v plačni podskupini E1, bistveno nižje vrednosti pa so ugotovljene pri javnih
uslužbencih v plačni podskupini D1 in H1.
V tarifnem razredu IX pa so plačne podskupine dokaj homogene, brez večjih odklonov, tako
glede razponov osnovnih plač po plačnih podskupinah, kot tudi glede povprečnih PR javnih
uslužbencev po plačnih podskupinah.
5.
Ugotovimo torej lahko, da so spremembe plačnega sistema imele za posledico pomembne
premike v osnovnih plačah javnih uslužbencev v dvoletnem obdobju 2017 - 2019. Pri tem so
bile višje vrednosti povišanj osnovnih plač dosežene pri zaposlenih v nižjih tarifnih razredih,
razmeroma visoka povišanja osnovnih plač pa so ugotovljena tudi v posameznih plačnih
podskupinah v višjih tarifnih razredih.
V študiji smo analizirali tudi zatečeno obstoječe stanje. Pri predvsem v nekaterih višjih
tarifnih razredih ugotavljamo dokajšnje razlike med posameznimi plačnimi podskupinami.
Ustvarjena baza podatkov, ki smo jo uporabili v študiji, pa lahko služi tudi za še bolj
poglobljene analitične primerjave v tej smeri.
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